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অআলুবাদকেত্র কথা! 

ক্রিস্টোফার মালের “দি ্রাাজিক্যাল হিস্টি, অব ডক্টর ফস্টাস' নাটকটির 
সাহিত্যমূলা যেমন, নাট্যমুল্যও তেমনই অপরিসীম । এলিজাবেথীয় যুগের 
অন্য তম মঞ্চনফল নাটকরূপে এটি পরিগণিত । দে কারণেই “ডক্টর ফস্টাস' 
এ যুগেও মঞ্চায়িত হয়ে থাকে, বিশেষভাবে ইংরেজিভাষী দেশসমুহে । 
শুধু তাই নয়, সাধারণভাবে নাস্তিকদের দেশ' বলে পরিচিত সমাজতন্ত্ী 

দেশদমূহও “ডক্টর ফল্টাস'-এর নাট্যগুণকে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ করেছে, 
যদিও “ডক্টুর ফস্ট-ল'কে ধমীয় নাটক, ঈত্বরমুখী* নাটকরূপে উপস্থিত 
কর। আদৌ কঠিন নয়। সমাজতন্ত্রী দেশ পোল্যাণ্ডের তথা বর্তমান 

নাট্যজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট/ প্রযোজক-_নাট/চিন্তায়, প্রশিক্ষণে ও 

পরিবেশনে যিনি “বিপ্লব এনেছেন বলে সম্মানিত_-ইয়ারযি গ্রোটোওস্কি 
বংসরাধিক ক।ল ধরে নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন, শুধু নিজ দেশে নয়, স্ুরোপের 
অন্থান্ত স্থানেও ; এবং বল! হয়ে থাকে যে, গ্রোটোওস্কি যে ক'টি নাটক 
অবলম্বনে নাটামঞ্চে বিপ্লব এনেছেন “ডক্টর ফস্টাস" তার অন্যতম । 

“ডক্টর ফস্টাস, রচিত হয় ১৫৮৮ সালে, এবং ১৫৮৮-৮৯ সালের 

মওসুমে লর্ড গ্যাডমিরালের প্রযোজনায় লর্ড ্যাডমিরালস সার্ভে ন্ট নাট্য- 

দল কতৃকি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয় । 
“ডক্টর ফস্টাস'-এর ছ'টি ভাসন পাওয়া যায়। প্রথমটি প্রকাশিত হয়ে- 

ছিলে! ১৬০৪ গ্রীপ্টাব্দে, মালের মৃত্যুর দশ বছর পরে। অপরটি ১৬১৬ 
গ্ীস্টাব্ে। পরবর্তী ভাসনের পংক্তি সংখ্যা ২১২১, অপরপক্ষে প্রথমটির 
১৫১৭ । পণপ্তিতজনের প্রথম ভাসনটিকেই প্রামাণা বলে গ্রহণ করে থাকেন । 

আমি জন গাসনার সম্পাদিত ট্রেজারী অব দি ঘিয়েটার' (১ম খণ্ড) 
গ্রন্থে অন্তভূক্তি টেকস্ট. থেকে অনুবাদ করেছি। ডক্টর ফস্টাস” মূলতঃ 
পন্ভে রচিত ; খুব অল্প অংশই গগ্যে। কিন্তু বর্তমান অনুবাদে ফস্টাসের 
মনোলোগ ও সুদেবী-কুদেবী-ফস্টাস অংশগ্চলোই পদ্ধে অনুদিত হয়েছে। 



[ ছয়) 

মূল নাটকে মোট যোলোটি দৃশ্য রয়েছে । আমার এ অনুবাদ-কর্মে পাঁচটি 
মৃশ্য-_দ্বিতীয়, চতুর্থ, অষ্টম, নবম ও দ্বাদশ--এবং কোরাস (প্রোলোগ ও 
এপিলোগ ) বাদ দিয়েছি । তবে দ্বাদশ দৃশ্টের শেষ হট সংলাপ-- 
ওয়াগনার ও ফস্টাসের-- আমার অনুবাদে সপ্তম দৃশ্টে যোগ করেছি । ওয়াগ- 
নারের সংলাপটি মেফিস্টোকিলিমের কে দেয়৷ হয়েছে । যে-সব দৃশ্য 
থেকে অনুবাদ করেছি সেসব দৃশ্য কিছুট সম্পাদিত হয়েছে । যেমন, 
প্রথম দৃশ্যে ফস্টাসের মনোলোগ, চতুর্থ দৃশ্যে (বর্তমান অনুবাদে) মেফিস্টো- 
ফিলিসের সঙ্গে ফস্টাসের জ্যোতি বিজ্ঞান বিষয়ক সংলাপ প্রতি সংক্ষিপ্ত 
কর। হয়েছে । 

এই সম্পাদনার কারণ ছিলো এই যে, আমি নাটকটি মঞ্চস্থ করবো 
আশ। করেছিলাম, এবং অনুবাদও করেছিলাম এজন্েই । আর তাই, আমার 
ধারণায় মঞ্চায়ণে অপরিহার্য অংশই অনুবাদের জন্য নির্বাচন করেছিলাম । 

নাটকটির অনুবাদ আমার দ্বারা আদে সম্ভব হতো না যা ঢাক বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র, তরুণ প্রতিশ্রতিশীল অভিনেতা স্সেহ- 
ভাজন আলাউদ্দিন জাহীন আমাকে বাধ্য না করতো৷। প্রধানতঃ তারই 
অবিরাম তাগাদায় মাত্র তিন মাসের প্রচেষ্টায় (জুলাই-_সেপ্টেম্বর, ১৯৭০, 
তখন আমি ঢাকায়, টেলিভিশন কেন্দ্রে চাকুরিরত) বর্তমান অনুবাদ সম্পর 
হয়েছিলো । জাহীন নিরঞ্জেও আমাকে সাহায্য করেছে, বিশেষভাবে অনুদ্দিত 
সংলাপের প্রজেকটিং জন্ভাবনার ব্যাপারে । জাহীন আর নেই ; বিগত 
ন্বাধীনত। যুদ্ধের সময় সে শহীদ হয় । ( ফস্টাস চরিত্রটি তার জন্তে নির্দিষ্ট 
কর! হয়েছিলে। )। তার কাছে আমি খণী। অভিনেতা-ন। ট্যপ্রযোজক, 
বন্ধু আতাউর রাহমান নিবিষ্ট আোতার ভূমিক! পালন করার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রজেকটিং-এর ক্ষেত্রে ও মঞ্চায়ন পরিকল্পনায় পরামর্শ দিয়েছে। শ্রদ্ধেয় 
অধ্যাপক কবীর চৌধুরী ও অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী কতিপয় 
শব্দের, সংলাপের সঠিক অর্থ, ব্যাখ্যা এবং বিভিন্প রেফারেন্স দান করে 
আমাকে কৃতজ্ঞ ও বাধিত করেছেন । 



[আত ॥ 

আমার হু'্জন ছাত্রী, কলাণীয়। প্রতিমা দাশগুণপ্তা ও সুঞ্জাতা ঘোষ 
প1ণ্ু,লিপি থেকে কপি করতে, এবং অনুজ ফরিদ! হায়দ।র প্রেস কপি 
তৈরী করতে যথেষ্ট পরশ্রম করেছে । এদেরকে আন্তরিক অ।শনর্বাদ । 

অনুব.দটি প্রকাশের জন্য বাংল একাডেমী ক পক্ষকে ধন্যবাদ | 

জিয়া হায়দার 





ভ্বিস্টোফার আর্কো ও ডক্টর ফস্টাস 

ক্রিস্টোফার মালেণর জন্ম ক্যান্টারবারীতে, ১৫৬৪ জালে--এই একই 
বছছেব শেকসপীয়রেরও জন্ম । মালেশর পিতা জুতো ব্যবসায়ী, মা পাক্জীকস্কা । 
হুঃখজনকভাবে বল্পায়ু হলেও মালে ইংলিশ রেনেসণার অন্যতম প্রধান 
নাট্যকার তো! বটেই, অন্যতম নির্মীতাও, এবং এলিজাবেখীয় সাহিত্যে ও 
সমাজে বুদ্ধিজীবিতায় অত্যন্ত প্রভাবশ।লী ব্যক্তিরূপে পরিগণিত । 

মেধাবী ছাত্র ছিলেন মালেো--পড়ালেখা ক্যা্টারবারীর কিংস. কলেজে 
ও কেস্কু'জ বিশ্ববিদ্ালয়ে। কেস্ি'জে থাকাকালীন ক্লাসে ত'র ক্রম'গত 

অনুপস্থিতি ও অন্ঠবিধ আচরণ গ।তবিধি এতো৷ সন্দেহজনক হয়ে পড়েছিলো 

যে, বিশ্ববিস্ভালয় কর্তৃপক্ষ তার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন, ভার শিক্ষ। 

জীবনের ইতি ঘটিয়ে দিতে উদ্যোগ নেন কর্তৃপক্ষ । কিন্ত সঅ।জ্ঞী এলিজা- 
বেথের শ্র্িভি কাউন্সিল জুন ২৯, ১৫৮৭-এর এক পণ্ডে* বিশ্ববিদ্ভালয় 
কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করে মালেশিকে এম. এ. ডিগ্রীতে ভূষিত করার জন্মে, 
যর্দিও সম্রাজ্ীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ মালে র প্রতি আনা হয়েছিলো । 

মালের বন্ধুত্ব ছিলো স্যার ওয়াপ্টার র্যাঁলে, স্তার ফিলিপ সিডনী প্রমুখ 
রাজ-অমাত্য ও খ্যাতিমান পণ্ডিত বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে, কিন্ত তার জীবনধারা 
সম্পুর্ণ নিষ্পাপ ছিলে! না--বাটপাড়, পকেটমার, জুয়াচোর, গুপ্তচর, মন্তপ 
ইত্্যাকার ব্যক্তিও তার ঘনিষ্ঠ ছিলে। ৷ তার মৃত্যুও হঃখজনক--মাত্র উনভ্রিশ 
বছর বয়সে (১৫৯৩) একটি সগ্ভশালায় তার এসব বন্ধুদের কয়েকজনের সঙ্গে 
কলহে তাদেরই হাতে তিনি নিহত হন। পিতামাতার ইচ্ছে ছিলে 

ক্রিস্টোফার পাজ্রী ব গীজণার সেবক হবেন, কিন্তু তার মৃত্যু তাকে নিয়ে 
বিপরীত রদসিকতাই করেছে । 

মার্লসেণর বিভিন্নমুখী জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলে! তীার;উগ্রামতবাদ। 
তৎকালীন প্র১লিত সমাজবিধি, রাজনৈতিক ও ধর্মনিভ'র জীবনে বিরুদ্ধ- 

* পত্রটির অংশবিশেষ £ “:--105 080. 00076 1267 18935565 £০০০ 96:৮1০৩, 

8:00. 0986755ন0 0০15 2৪803. 10৫ 1913 £০০০. 0691£08£, 



[দশ] 

বাদীর ভূমিকা ছিলো তার, যদিও বৃটিশ রাজদররার বহু আগেই (১৫৫৩ 
সালে সম্রাট ৮ম হেনরী রে'মের পোপের আধিপত্য থেকে বিদ্রেহু করে 
বেরিয়ে আসেন) ধর্মীয় অনুশাসনকে রাজকাষে র ব্যাপারে অগ্রঠহা করেছে, 
এবং রেনেসণ ধর্মকে জীবনের মুল কেন্দ্র থেকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রেরণা- 
স্বন্ধূপ, তবু সমাজজীবনে ধর্মবোধ শিথিল হয়নি, ধর্মবিশ্বাসের ভিন্তি মধ্যযুগ 
থেকে সবেমাত্র বেরিয়ে আসা সমাজে তখনে। অটল (এই চাঁদে যাওয়ার 
যুগেও কি পৃথিবীতে ধর্মের প্রভাব শিংথল হয়েছে ?)। সেই আবহাওয়। ও 

পরিবেশে নাস্তিক চেতন! মালেণাকে একদিকে গুরত্বপূর্ণ অন্তদিকে বিপজ্জনক 
ব্ক্তিরপে চিহ্নিত করেছে । নরহত্যার অভিযোগে তিনি গ্রেফতার হন 

(১৫৯২-এ), শাস্তিরক্ষার কারণে তার ওপরে পুলশের হস্তক্ষেপ ও মুচলেকা 

গ্রহণ ইত্যাদি তার জীবনকে করে তুলেছে ছঃসাহসিক ও বিচিত্র । তার বন্ধু 
নাট্যকার টমীস কীড (ষণাকে তিনি কিছুকালের জন্যে থাকার জায়গ। দিয়ে- 
ছিলেন) তীকে অধান্সিকতা। ও চারিত্রিক -দাষে দোষী করেছেন, রবাট” গ্রীন 

প্রচুর [নিন্দা করেছেন, আর রিচার্ড বেইন্স, তার নাস্তিকতা সম্পর্কে প্রায় 
কুড়িটি অভিযোগ এনেছেন । মৃত্যুকালে প্রিভি কাউন্সিল তার চরিত্রদোষ, 
নাস্তিকত৷ প্রভৃতি অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করছিলো! ৷ 

মালে” ইংরেজী নাট্যসাঁহিতোর অন্যতম পথিকৃৎ । তিনিই ষে প্রথম 
মধ্যযুগীয় ধর্মনি্ভর নাটক ও টিউডর আমলের হালক! ইণ্টারলুয্ড নাটকের 
প্রচলনকে ভেঙে দিলেন তাই নয়, সংলাপে আনলেন নাটকীয়তা । নাটকে 

ব্যবহাত প্রচলিত পদ্যছন্দকে ভেঙে করে তুললেন অধিকতর উপযোগী ও 
গতিময়, এবং নাট্যশৈলীতে আনলেন বিপ্লব, অন্ততঃ এ সময়ের বিচারে । 

শেকৃস্পীয়র লণ্ডবে এলেন মালেণীর মৃত্যুর ছধ নছর আগে, এবং নাট্যকার- 
রূপে তার প্রথম আত্মপ্রকাশ ১৫৯২-এ, মালে? ততোদিনে ইংরেজী নাটকের 

জগতে নতুন দ্িিকচিহু প্রোথিত করে ফেলেছেন, অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন 
রেনেসশার আদর্শের ও মূলমন্ত্রের_শেক্স্পীয়রের জন্যে ঘাত্র!পথকে অগ্রপথিক 
হিসেবে যতোটা মস্থণ করে দেয়া সম্ভব প্রায় সবই কয়ে রেখেছেন । 

মালের প্রথম নাটক অসমাণ্ু__1)100, 006617 ০1 081008855 ; 



[ (এগার ] 

দ্বিতীয় নাটক 8100011910৯ তৃতীয়টি এবং তার শ্রে--[10৩ 11801- 
০৪1 1715019 06179০09০০1 [8709015, পবব্তী নাটক 6৬7 ০: 2158118 

ন।টক হিসেবে ছূর্বল কিন্তু অনেকেই শেক্সপীয়রের 1$০70)817 ০ 
৬০101০০-এর পূর্বস্ূরী মনে করেন । আরেকটি নাটক 719552075৪6 7১911৩- 

এর কয়েকটি বিচ্ছিন্ পৃষ্ঠ। ছাড়া আর কিছুই পাওয়া! যাঁয়ন, এবং শেষ নাটক 
10৬/210 0০ ৯০০০০৫--পরবর্তাকালে শেক্স্পীয়র ও অন্যান্যে হাতে 
যে এতিহাসিক নাটকের জয়যাত্রা তীর সুচনা । 

মালে? এবং তার শ্ষ্টির বিচার রেনেসাঁর আলোকেই হয়ে থাকে, এবং 
তা-ই হওয়! বাঞ্ছনীয় । কারণ সমসাময়িক কালকে উপেক্ষা করে কোনো 
শিল্পকর্মের রচনাও যেমন সম্ভব নয়, তেমনি তার ভিন্ও সুদৃঢ় হতে পারে 
না। সমস্ত সুরৌপে সবার উপরে মানুষ সত্য, মানুষের আত্মশক্তিই একমাত্র 
ও সর্বৈব, এই বোধ ও উপলব্ধির প্রত্যয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন 
দিকের উন্মোচন ও উদ্বোধন, নতুন নতুন মহাদেশের আবিষ্কার, নতুন নতুন 
রান্গ্যের অধিকার লাভ, বিদেশ থেকে ধনসম্পদ আহরণের লোভ ও উন্নত্তঙা, 

সাম্রাজ্যবাদের নিশ্চিত পদর্ধবনি, প্রচলিত ধন বণ্টন ব্যবস্থায় পরিবর্তন এবং 

বুজোয়! সমাজের আবির্ভাব, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে সরিয়ে বাণিজ্য- 
ভি'স্তক অর্থনীতির ক্রমগুসারতা, ধর্মবোঁধে শৈথিল্য, বৈজ্ঞানিক বিষয়াদিতে, 
বিশেষ করে জ্যোতিবিজ্ঞানে, নতৃন উদ্ভাবন, রাষ্ট্রনীতিতে রাজতস্ত্র সত্বেও 
নবলব্ধ বুর্জোয়া চেতনার প্রতিনিধিত্ ইত্যাদি__অতএব তৎকালীন ম্ুরে'পীয় 
চিন্তা-চেতনায় অবশ্যস্ভাবী বিপ্লব । এবং মালে এই বিপ্লবেরই সন্তান, 
বিপ্লবী-সন্তান। পে কারণেই মালোৌর তৈমুরলঙ্গ সমস্ত বশংসতা সত্তেও 
অদ্বিতীয় দিখিজয়ী মহাবীর ; নিজের শক্তিতে ও ক্ষমতাবলে যিনি আসমুদ্র- 
হিমাচলের প্রভূত জয় করেছেন তিনিই মার্লোর আরাধ্য ; তৈমুরলঙ্গ মানুষ 
হয়েও ঈশ্বরের সমকন্* যেন। তার ডক্টুর ফস্টাসও প্রায় অনুরূপ । 

ডক্টর ফস্টাসের কাহিনী নেয়। হয়েছে জার্মানীতে প্রচ।লত একটি কাহিনী 

+লাটকটি “৬:৪০:০৪৪ 5910 079092” কূপেও বণিত । 



[বার] 

থেকে--এটি ১৫৮৭ সালে জার্মান ভাষায় হিষ্টি, অব ডক্টর যোহাঁন ফস্টেন 

নামে প্রকাশিত হয় । সেখানে ফস্টাস প্রধানতঃ যাছকররূপেই বর্নিত হয়েছে, 
এবং সে ঈশ্বরকে অস্বীকার করে যাছবিগ্ভার মাধ্যমে শয়তানের সাহায্যে 

ক্রিশ্চিয়ান ম্বুনীতি-বিরোধী কাজ করেছে, পরিশেষে ঈশ্বরের শাস্তি ভোগ 
করেছে। অর্থাৎ যৌহান ফস্টেনের কা'হনী পুরোটাই ধর্মনভর চেতনায় 
লিখত। কিন্ত মালেণর ফস্টাস জ্ঞানী, বাক্তিবাদী, আপন শক্তিতে বিশ্বাসী, 

আপন আবেগের চঞ্চল শিকার, বিজ্ঞানের আলোকে আত্মবিচারে 

গধিত ও তৃপ্ত, রেনেসণর উত্জ্বল প্রতিনিধি-_মাঁলোর ফস্টাস যেন মালে? 

নিজেই । এজন্যেই মালের ফস্টাঁস 'ঈথ্বর সমান" হতে চায়, কোন জ্ঞানই 
সে অসম্পুর্ণ রাখতে চায় না, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল সংশয় নিরসন করতে 

অতীব আগ্রহী ; সেজন্তেই সে বারে বারে ভারত-্ভূমতে স্বণ সংগ্রহ আর 

প্রাচ্যের সমুদ্রতল থেকে অদৃষ্টপূর্ব মণিমুক্তা আর এম্কডেনের সকল বৈভব 
লাভের সম্ভাবনায় উঞ্জল-চক্ষু । সেজন্তেই সে শুধুমাত্র অতীব্দ্রর জগতের 
অধীশ্বর হতে চায় না, তাঁরো৷ বেশী, সমগ্র পৃথিবীর একক সআট, আর 
এই একই কারণে মালোর ফস্টাসকে শুনতে হয় এমন অমোঘ বাণী-_ 
স্বর্গ মানুষের জন্তেই নির্িত, অতএব মানুষ ন্বর্গের চেয়ে মহত্তম । 

তবুও পরিশেষে ডক্টর ফস্টাসের পরাজয়, বিজয়ী ঈশ্বর-_ফস্টাস ঈশ্বরের 
সিংহাসন জয় করে নিতে পারেনি, সমকক্ষও নয়, ফস্টাসকে তারই কাছে 
নতজানু হতে হয়েছে, তারই ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়েছে আকুল চিত্তে, দগ্ধ 

অনুভাপে । কিন্তু সঙ্ঞানে ঈশ্বরকে অস্বীকার করে শয়তানের দাসত্ব গ্রহণ 

কর' প্রকারান্তরে ঈশ্বরেরই সমক্ষমতাসম্পন্ন হওয়।র বাসনাই অপরাঁধ--তা! 
কোনো অনুতাপেই নির্মলতা ও শুচিতা লাভ করছে না। এই পরিণতি হেতুই 
ডক্টর ফস্টাস'-এ মধ্যযুগীয় ছ২০1181089 বা. .101911 7185-এর 

প্রভাবকে অস্বীকার করা যাঁবে না । কেনন। ঈশ্বরের জয় পু.ণার জয়ই এতে 
স্চিত-_যীশুর আশ্রয় নিলে স্বর্গ ল:ভ হতো, এই বক্তবা যেন অনেকটা 

প্রধান হয়ে দাড়িয়েছে । তা সত্ত্বেও এট। 10191162195 নয়, কারণ 



[ তের] 

মধ্যযুগীয় নাটকে ব। জীবন চেতনায় সব কিছুই ঈশ্বর ও ষীশু-কেক্দজ্রিক, ব্যক্তি- 

বাদিতার তথ মানবকেন্ড্রিক জীবনবোধের স্থান ছিল না তাতে । এখানে 

মালের ফস্টাস নিজেই 7০1০, কোনো স্থঘপিত আইডিয়ার প্রতিনিধি 

নয়, যেমন 7৬০15299%1) নাটকের 75০15171810, জন ফস্টাস 11902510021, 

এমনই একজন “৫2000817% 10015100121)50”, ধিনি অতি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা - 

সম্পন্ন ও গর্বিত স্বভাব-_রেনেস্সীর বেপরোয়। সুষ্টি-_তার প্রতিকৃতি ও 

পরিণতি, নির্মমভাবে ট্র্যাজিক, তারই । 

অবশ্য এতেই বক্তব্য শেষ হয়ে যায় না। প্রশ্ন থেকে যাঁয়। ফস্টাস 

কি শুধুই একজন উচ্চাকাজক্ষী ব্যক্তি, ঈশ্বর বিরোধিতার মাধ্যমে আপন 

বাসন! চরিতার্থ করার ভেতরেই যার আনন্দ ও গর্ব, আত্মাহংকারে একচচ্ষু 

দানব, যেন কোনো স্বৈরাচারী, স্বেচ্ছা চাঁরী জ্ঞানপাপী শাসক বা সম্রাট 

যার অভিধানে লোভ-লালসা' স্বার্থ ব্যতিরেকে আর কোনে! শব্দ নেই ? এবং 

ধার পরিণাম ভয়াবহ ও করুণ হতে বাধ্য ?--একদিক থেকে তাই । কিন্ত 

মালের ফস্টাসের কাছে, যিনি কোনোমতেই মধ্যযুগীয় কিংবদস্তীর যাহুকর 

শুধু নন, ঈশ্বরের অর্থ [10181 ০০০7০55--সত্য শিব ও সুন্দর | 

মার্লের ফস্টাস এটা নিশ্চয়ই জানতো যে, সেই ঈশ্বরকে অস্বীকার করা, 

সেই ঈশ্বর থেকে সবে যাওয়ার অর্থই মানবিকতা রেনেসা চেতনালব 

হিউম্যানিজমকে (যার সঙ্গে প্রচলিত বিধিবদ্ধ ধর্মীয় ঈশ্বরের সম্পর্ক নেই ), 

সামগ্রিকভাবে জীবনকে অস্বীকার করা, ধ্বংষ করা । সেজন্যেই ফস্টাসকে 

আমর! কুহকীবিষ্ঠায় পারদর্শা হবার পরও দেখি, লুসিফারের কাছে আত্ম। 

বিক্রয় করে দেবার পরও অন্তঘ্বন্ে বিক্ষত। ফস্টাস আপনান্ত্গত ছন্দ থেকে 

সত্য শিব সুন্দরের আশ্রয়ে আসতে পারেনি, কারণ সে মানুষ, আর এই 

আসতে না-পারাটাই তার ট্র্যাজেডী-_মানব ব্যক্তির সীম! ছাড়িয়ে সমগ্র 

মানব ব্যষ্টির ট্র্যাজেডীর মর্ষাদ! লাভ করেছে। 

কিন্ত ফস্টাসের ঈশ্বর-ত্যাগ কি জ্ঞানত নয়? জ্বানতই বটে। ফস্টাস 

কোন্ ঈশ্বরকে অন্ধীকাঁর করেছে, পরিত্যাগ করেছে ?--মানবজীবনের উত্তম 



[ চৌদ্দ] 

ও কল্যাণহেতু যে ঈশ্বর তিনি পরিত্যাজ্য ন'ন ; পরিত্যাজ্য সেই ঈশ্বর যিনি 

স্থবির, গতিহীন ; গ্রহণযোগ্য সে-ই, শয়তান- বিধিবদ্ধ ঈশ্বরের প্রৃতিদ্বন্থ্ী 
এবং অস্থির ও 051181710. শয়তানের কাছ থেকে পাওয়া এই ৫158177191)-কে 

ফস্টাস সুপথে চালিত করতে পারেনি- অপরিমেয় ক্ষমতাকে মহস্তর পথে 

ক'জনই ব। কাজে পরিণত করতে সক্ষম ?--উপরস্ত, অ-মুন্দর ও অ-সত্য 

পথে লব্ধ শক্তি ও ক্ষমত। সুন্দর ও সত্যের পথে বায়িত হয় না । এবং ফলত 

তাব পরাজয় অবশ্যন্তাবী, জয় সেই ঈশ্বরের, সত্য শিব ও সুন্দরের, যা কিনা 

এ 017121171৩7 থেকে অনেক বেলী ৫510810710, তাই ফস্টাস দেই অ-সত্য 

অ-নুন্দরের প্রতিনিধি শ:তাঁনকে গ্রহণ করে শাস্তি ভোগ করতে চলেছে, 

শাভ্িদাত। “ঈশ্বর! | 

নাটকের গোড়াতে এট! প্রতীয়মান যে ফস্টাঁস এই 'ঈশ্বর'কেই জ্ঞানত 

পরিত্যাগ করেছে, ঘ.ণা ও উপেক্ষার মাধ্যমে অস্বীকার করেছে। কিন্ত 

শয়তানের কাছে আত্মা সম্প্রদানের পর তাঁর যে দ্বন্ব- সংক্ষিপ্ত হলেও 

এবং শেষ দৃশ্টে তার অনুতাঁপে ফস্টাঁসের ঈশ্বরবোধের ক্রমবিকাশ লক্ষণীয়, 
যদ্দিও অনেকখানিই অস্প্ভাবে বিবতিত । আসলে ডক্টর ফস্টাস, জ্ঞানী- 

প্রবর, বিদ্যাবাচস্পতি, ঈশ্বরের যথাযথ মর্ধাদ। ও স্থান সম্পর্কে নিঃসন্দেহ 
হয়েও তাকে অস্বীকার করে যে শাস্তি ভোগ করতে চলেছে তা প্রকারান্তরে 

ঘুণা ও উপেক্ষার মাধ্যমে ভালোবাসা । এই ভালোবাসার কারণেই 

ফস্টাস সন্দ্ানে ঈশ্বরকে অস্বীকার করে, পরিণতির কথা জেনেও শাস্তি 

ভোগ করেছে, অর্থাৎ নিজের জীবনের বিনিময়ে প্রমাণ করেছে ঈশ্বরকে, 

-_সত্য শিব ও সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করেছে, তাঁকে পূর্ণ মহিমায় ও মর্ষাদায়। 
এই প্রতিষ্ঠাকরণের প্রতিপাগ্ঠে তাহলে কি মালেণর ফস্টাসকে 9810 

নল] যায়? হয়তে! বা সম্ভব, যব্দও প্রসলিত ধর্মৃচিস্তায় তা অগ্রাহ্য । ঈশ্বরের 
পথে প্রাণদান করে যীশু 01011 হয়েছেন, পরবর্তীকালে তার অনু- 

সারীরা সজ্ভতানে আলে।কবন্তিক! হাতে নিয়ে পুণ্যতা অঞ্জন করে ঈশ্বরের 

প্রতিষ্ঠায় নিবেদিতচিন্তহেতু 98170 হয়েছেন, আর, পূর্বেই উল্লেখ করেছি। 



[ পনের ] 

ফস্টানও করেছে ভিন্ন উপায়ে১--একই গন্তব্যস্থল, যাত্রাপথ ভিন্ন । যীশুর 

অন্যতম প্র্রিয় অনুসারী পিটারও তে। ঘীশুকে, ঈশ্বরের মানব প্রতিরূপকে 

অস্বীকার করেছিলেন, পরবর্তাকাঁলে ঈশ্বর ও যীশুর ক্ষম। প্রার্থনা করেছিলেন, 
কম! লাভ করেছিলেন, সেই পিটার. যদি 98171 এর মর্যাদা অন করে 

থাকেন, তবে ফস্টাসও সেই গৌরব লাভের অধিকারী । ভঙ্টুর ফস্টাঁস'- 

এর অনেক অংশে যীস্তর ও বাইবেলের প্রসঙ্গ যথেষ্ট গভীর আবেগে 

উচ্চ।রিত-_মানবত্রাতা যঁশু যে যন্ত্রণাকে ধারণ করেছিলেন, ফস্টাসও প্রায় 

অনুরূপ যন্ত্রণাকেই ধারণ করেছে, পদ্ধতি ভিন্নরূপ যদিও 1 ক্রু,শবিদ্ধ হবার 

পূর্ব মুহুর্তে ষীন্ড অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন 5 এলো'য় এলোয় লাম 
সবকতানি € ঈশ্বর, ঈশ্বর, অবশেষে কেন আমাকে পরিত্যাগ করলে ?)-- 

ফস্টাসের অভিমানও কম আতিময় ও তীত্র নয়। বক্তব্য হচ্ছে, সাধারণভাবে 
58116-র। যে-পথে ঈশ্বরের জন্য 202151 হয়ে থাকেন (58110 ০817 তো? 

সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে হয়েছেন ), ফস্টাস অসাধারণভাবে অত্যন্ত কঠিন ও ভয়াবহ 

পথে হাটি হয়েছেন, এবং সে কাবণেই 9811) হওয়ার অধিকার অর্জন 

করেছে মালোর তথা রেনেসার অন্যতম উজ্জল নাট্যচরিত্র ফস্টাস । 





প্রথম দৃশ্য 

(পাঠকক্ষে ফস্টাস ) 

ফস্টা £ অনেক হয়েছে জ্ঞানার্জন হে ফস্টাস, 

এখন বরং আপন।কে নিয়োজিত করে৷ 

এম'ন জ্ঞানের র“জ্যে যেখ'নে সক্ষম হবে তুমি 

নিজের আদন্তে অনতে ভূত ভবয্যৎ ! 

শিল্পকলা, জো তিবিষ্ভা, তর্কবিছ্যা, শব্দতত্, 

অর্থনীতি, নন্দন, দর্শন, 

সমস্তই অধিগত আম"র চিন্তায়, 

সকল জঞ্কানের ভিত্তি আমাঁতেই পেয়েছে স্থিরত! ; 
অতএব কি হবে অধিক জ্ঞান।'জনে আর মনীষী ফস্ট'স? 

তুমিকি সক্ষম হবে কোনোদিন মানুষকে করে দিতে 2্রজীবনেষুঃ 

কিংবা! মানুষের মৃত আত্ীকে কখনে। 

পুনরায় জীবনের আলো দিতে? 
পারবো না, আমি পারবো না। 

সর্বময় প্রতিভার বিশ্বস্ত আধ'র, 
জ্ঞ/নের প্রতিভূ বলে সর্জন-ন্বীকৃত ফস্ট:স 

তার চিকিৎস। শ'স্ক্রের জ্ঞানে 

পারবে না, কখনোই পারবে ন। । 

অতএব, কি হবে, কি হবে এইসব মিথ্যা জ্ঞানলাভে ? 
এইসব শুন্ত সম্মানের অহেতু বিলাসে ? 



ডক্টর ফস্টাঁস 

মৃত্যুর অপর পাঁরে কি আছে গোপন 

এইসব মানবিক জ্ঞান কখনে। পারবে না দিতে 

সেই রহস্যের কোনোই সন্ধান | 

অতএব বিদায় সমস্ত জ্ঞান, বিদায় । 

(সে পাঠ করে) 

96101001701) [09০00261 00015 69% 

হ2 91119170101) ০6০. 

পাপের শাক্তিই যৃতুা !_বড়োই নির্মম ! 

91 199009556 179591005, 8111]া00], 

০% 10119, 991 11) 110015 ৬911195 ১ 

যদ বলি পাপ নেই আমদের কোনো, 

নে হবে ৮রম প্রভারণ। নিজেদেরই প্রতি, 

এবং কে'নোই সত্য এতে নেইকো নিহিত । 

স্ৃতর।ং পাঁপ আমরা করে য।বে, নিশ্িতই, 

মানুষের জীবনের সত্য এঈ, 

এবং নিশ্চিত মৃত অবশেষে, মুক্ত নেই কোনো 

চিরমরণের বজ্ঞনুষ্ি হতে । 
কোন্ নামে পরিচিত হবে এই মতবাদ- 

(০106 9619, 9012 

যা হবার ভাই হবে? 

অতএব বিদায় হে ঈশ্বর, খ্দায় ! 

এইসব যাছুকরী আধবিদ্া, 

প্রেত-আত্মাদের সাথে বন্ধুতলীভের বিদ্যা 

বরং অনেক বেশি স্বমহান ; 



ডক্টর ফস্টাস ৩ 

ভূত ভবিষ্যৎ পেতে আপন আয়মস্তে 

হে ফস্টাস করে যাও সাধনা অপ*র | 

নিয়োজিত হবো আঁম সেই সাধনায় 

ভ্ঞান-মহীরুহ অমি ফস্টাস নিমগ্ন হবে সেই সাধনায় । 

সমুদ্রস্তনিত পৃর্থী আর নভোমগুলের সব মাগে 

যতো কিছু বিদ্মান 

তার সমস্তই হবে আমর অধীন, 

হবে আমার আদেশে নিয়ন্ত্রিত । 

কোনে। দিন কোনোই সম্রাট 

পারে নাই, পারেনিকো বাতাসের গতি নির্ধারণে, 

কিংব! বৃঠিধারা এনে দিতে মেঘের শরীরে । 

কিন্ত যাহ্বিষ্ঠা, প্রেত-আত্মার সাধনা 

অতিক্রম করে যেতে পারে সব মানুষের সংকীর্ণ সীমানা ; 

একজন পরাক্রমী যাছকর হতে পারে ঈশ্বর সমান | 

অতএব, ফস্টাঁস, এবার 
তারি সাধনায় করে! নিরত নিজের মেধা, 

হও তবে যাদুর সআাট । 

( ওয়াগনারের প্রবেশ ) 

ওয়াগনার, জর্মন ভালডেস আর কর্ণেলিয়াসকে আমার 

সাক্ষাৎ ইচ্ছ'র 
সংবাদ জানিয়ে এসে। | 

ওয়াঁগনার £ যথা আজ্ঞ। প্রভূ । 

্রস্বান) 



ডক্টর ফস্টাস 

ফস্টাস £ তাদের নির্দেশাবলী উপদেশে 

কু-দেবী £ 

কু-দেবী £ 

ফস্টাস £ 

নিশ্িতই হবে! উপকৃত ৷ 
(স্থ-দেবী ও কু-দেবীর প্রবেশ ) 

হে ফস্টাঁস, আচার্য মহান, 

মন থেকে দূরীভূত করে৷ এই অসৎ বাসনা । 
মায়াবিগ্কা অভিশপ্ত ! নিষিদ্ধ এ বিদ্যা ! 

তোম।র নিম্নল আত্মা সর্বাংশে দৃূঝিত হবে এতে । 

তুমি বিষ্ভা-ব৮স্পতি, তুমি জীনে! এ যে মহাপাপ; 
স্বেচ্ছায় করো না আহ্বান 

শ্রষ্টার নিঠুর অভিশাপ । 
সাধন। তোমার নিয়োজিত করে! হে জ্ঞান-তাপস, 

মহান প্র্র ধানে এবং পবিত্র গ্রন্থে, যীশুর বাণীতে । 
এনো। না, এনে! ন। ডেকে নিজের চরম সবনাশ | 

শুনো না ওনব মন্ত্র, কস্টাস, অবজ্ঞা! করে] । 
জেনে বাখো-জ্ঞভীনের আধার তুমি, অনুধ্যানে স্থির করো-- 

সর্বময় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে তুমি ইন্দ্রজাল জ্ঞানে । 

ত্রিভূবন বিশ্বব্র্গাণ্ডের প্রতি ধূলিকণা অণুতে অণুতে 
প্রতিষ্ঠিত হবে জেনে প্রত্ৃত্ব তোমার ৷ 
স্ব্গমত্য পাতাঁলের সমস্ত মণ্ডলী 

বশীভূত হবে জেনে! তোমার ইচ্ছা । 
(তাদের প্রস্থান ) 

কী যে আনন্দময় তৃপ্তি কুহকের মোহিনী শক্তিতে । 

সক্ষম এ আমি প্রেতকুল আনয়নে যদি 

করে নেবে নিরসন জ্বীনবিজ্ঞানের সকল সংশয়, 

যথ! ইচ্ছা! অভিলাষ পূর্ণ করে নেবে! আমি কল্যাণে তদের। 
আমার আঁজ্ঞায় তারা বাধ্য হবে যেতে 



ডক্টুর ফস্টাস ৫ 

ভারতভূমিতে স্বর্ণ সংগ্রহের হেতু ; 
প্রাচ্যের সমুদ্র হলে তন্ন তন্ন করে আমবে মণিমুক্তা যতো, 

নব আবিষ্কৃত পৃথিবীর সমস্ত গোঁপন স্থান হতে 
আনবে যতো সুমিষ্ট ফলের রাশি, সম্বামম ভোজন সম্ভার । 

আঁজ্ঞাবাহী তারা--শ্রীপ্তল বোঁধনে 

বোঝাবে আম?কে জটিল দর্শন তত । 

তাজপ্রাসীরের ঘের! দেবে আমি প্রেতকুল দ্বারা জার্মানীর 

চতুদিকে, 
রাঁইনের শোতে ধার। প্রবাহিত হবে 

প্রিয় উয়টেনবার্গের১ চারিপাশে ; 

দেশের হতো বিষ্ভার্থরে স্বসঙ্জিত করে দেবে রূপালী রেশমে ; 

তাদের বি্জিয়কৃত মুদ্রা দ্বরা তৃপ্ত করবো সমরবাহিনী, 

বিপর্যয়ে তাড়িত ধিজিত হয়ে পার্মীর সম্রাট ছেড়ে যাবে 

আমার শ্বদেশ ; 

এনং নিথিদ্বে হবে। রাজাসমুহের একচ্ছত্র অধপতি আমি ; 
প্রেতকুল দ্বার। অ'মি করাবে। নিষণ 

অদ্ভ,ত অঠিগ্তানীয় সমরাস্ত্র এক আক্রমণ হেতু, 

যা! কিন শক্তিতে হবে অটল অপর"জেয় । 
পা এমন কি এ্যানটোয়ার্পেনত সেতু" অহলে 

গোপনীয় মরণ-আন্দ্রের চেয়েও অআধক্ ! 

১. পূর্ব জার্মানীর একটি শহর এলবে নদীর তীরে অবস্থিত । ১৫১৭ গ্রীস্টাব্দে 
এখানেই প্রোটেস্টাণ্ট সংঙ্কার প্রথম শু. হয়। 

২. উত্তর-মধ্য ইটালির একটি প্রদেশ । 
৩. উত্তর বেলজিয়ামের একটি প্রদেশ । 



ভাঁলডেম £ 

ডক্টর ফস্টা 

[(ভালডেস ও কণে“লিয়াসের প্রবেশ 9 

অংস্ুন জন্নন ভালডেস, আশ্থুন কর্ণেলিরাস। আপনাদের 

বিপুল জ্ঞানের অ।শীবাদে কৃতার্থ করুন আমাকে । অবশেষে 

আপনাদের জ্ঞ!নগভ/ যুক্তিতে আমি পরাভূত হয়েছি এবং 

তাই যাহ আর প্রেতবিগ্।য় নিজেকে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত 

হণ করেছি । জ্ঞান, মনাষা--এইসব মুগ্ধ শব্দগুলর অর্থ- 

হানতা, অসারতা আমি এতোদিনে উপলব্ধি করতে সক্ষম 

হয়েছি । দর্শন জঘন্য আর ছষ্পাঠ্য । আইন আর পদার্থ- 

ব্ঠ। স'ধারণ মস্তিদেরই উপযোগী । ধর্মতত__ নিকৃষ্টতম 

বিদ্যা, নিরা'নন্দময়, ঘৃণা, অপ্রয়ৌজনীয় । কেবল যছ আর 

যাছকরী বিষ্ভার স্পুহাই আমাকে উন্মস্ত করেছে, অ:মাকে 

প্রনল ত,ঙনায় মথত করে ফিরছে । অতএব, ভালডেস, 
মোহিনী বিষ্ভার মহান আচার্ষ, আর যাহ্-সম্রাট কর্ণেলিয়াস, 

স্ববন্ধু আমা র-_সাহাযা করুন আমাকে, মহতী কুহক বিদ্যায় 

আমাকে শিক্ষাদ,ন করুন ; এই বিশেষ ছুরূহ বিষয়ে শক্তিমান 

হতে আপনাদের অকৃপণ জ্ঞানধারা আমাকে প্রদান করুন । 

মহান ফস্টাস, আপনার অগ।ধ জ্ঞান, এইসব গ্রন্থরাজ এবং 
আমাদের অ।ভজ্ঞতা। পৃথবীর সমস্ত মানব সন্তানের কাছে 
অ.পন:কে অপার মাহাত্্যে মহীয়ান করে তুলবে, আপনার 
মায়''বগ্ঠ।, যাছজ্ঞ'ন নরকের সমগ্র প্রেতকুলকে আপনার 
আ্ঞাব'হী করে তুলবে ; পশুরাজ সিংহের স্তায় আপনাকে 
রক্ষা করবে সর্বদা; আপনার প্রতিটি নিদেশ মুহূর্ত মধ্যে 
তার! পাঁলন করবে ; একান্ত অন্থগতা রক্ষিতার মতো পুথিবীর 
প্রেম-সমজ্ঞীর চেয়েও অধিক তাদের অমর্ত্য সৌন্দর্য দিয়ে 
ত'রা আপনাকে আচ্ছন্ন করে রাখবে । অনুধাবন করে দেখুন 
ডক্টুর ফস্ট:স, এমন শক্তিশ'লী বিদ্া আপনি সত্যই অধিগত 
করতে প্রতিজ্ঞ কি না । 



ফস্টাস £ 

ডক্টুর ফস্টাঁস ণ 

আ'মি দুঢ় প্রতিজ্ঞ ভালডেস। এবং সে হেতুই আপনার 

সাহ'য্য পর্ন করছি। আপন সম্মত হোন । 

কর্ণেয়ীস £ জ্ঞানীপ্রবর ফন্ট'স, নোহিনী কুহক বিষ্ভ। অংপনা'কে অন্ত 

ফস্টাস £ 

ভ।ঙডেস £ 

কর্ণোলয়াস £ 

কোন বিষয়ে আর কখনে। প্রন করনে না৷ জ্োতিহিদ্যায় 

আপনি সর্বপারদর্শী, তার সমস্ত মৌল বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন 
এন্দজাঁলিকতায়, যার সব কিছুই আপনা অধগত ৷ অতএব 

সন্দেহ নিরসন করুন ডক্টুর ফম্টাঁস, যাছুবিষ্ায় ভূত ভবিষ্যৎ 

অবলোকনে আপন'র খা'তি ডেলফির৪ দৈববণীর ক্ষমত!কেও 

অতিক্রম করে যাঁবে। নরকের প্রেতকুল অমাকে অবগত 

করেছে যে, তারা দ্রিগঞ্গ্লাবিত সমুদ্রকেও বিপুল মরুভূমি করে 
দিতে পারে, ভূমণ্ডলর সকল গোপন স্থান থেকে ধনসম্পদ 

কেখল আমাদের জ্রন্তেই সত পীকৃত কনে দতে পারে । এখন 

আপনিই বলুন মহন ফস্টান, আ:দেব তিনজনের সম্মলিত 

শক্তির কাছে আর কিছুর ।ক গ্রযেধজন তছ ? 

নিশ্চয়ই নর, জ্ঞানী কর্ণে'নগ,ল । আত, অ.পনার এই বক্তব্য 

আমাকে যে কি আনন্দচিত্ত করে তুলেছে! আম্ুন, আপনা- 

দের ইন্দ্রজাল বিগ্যার কিঞিৎ সংম্ম'হ প্রদর্শন করে আঁনন্দমন্ত 

করে তুলুন আমাকে । 

তাঁহলে চলুন কোনে। নিন স্থানে, আপনার শাঙচ্ছায়াময় 

কাননে । সেখানেই আঁমর। আলোচনায় মগ্ন হবো, সাঙ্গ 

করবেো। আন"দেত্র উপদেশাব্লা, ভাগ যাত্র! শুরু হবে আপনর 

গোঁপনতম, হুদাহতম ইন্দ্র ।লবগ্ঠার অপামতাষ | 

ভাঁলডেন, মহান ফস্টাসকে যাহ্বিগ্ভার প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 

৪. গ্রীসের একট প্রাচীন নগরী । এখানে অবস্থিত মন্দির গ্প্ীক দেবতা 

আপোলোর দেববাণীর জন্ত বিখ্যাত । 



ডক্টর ফস্টাস 

অবহিত করতে হবে প্রথমে, অতঃপর অন্থান্য অনুষ্ঠান । তখন 
আচার্য ফস্টাস নিজেই মায়া বিদ্ভার সমস্ত বিষয় আয়ন্তে 
আনতে পারবেন । 

ভাঁলডেস £ মনীষী ফস্টাস, আমি আপনাকে প্রাথমিক এবং মূল স্ুত্রসমূহ 
জ্তাত করাবো । এবং আমার বিশ্বাস, তাতেই আপনি 

কুহকবিদ্য! এবং প্রেতজ্ঞানে আমার চেয়েও অধিক পারদর্শী 

হয়ে উঠবেন । 

ফস্টাস £ তাহলে আন্মুন, আমর। নৈশভোজ সম্পন্ন করি, তারপর 

আলোচন। আর সাধনায় নিয়োজিত হবো এবং আজ 

নিশীথেই আমি এন্্রজালিক মন্ত্র উচ্চারণে প্রবৃত্ত হবে । আনুন । 

( সকলের প্রস্থান ) 

দ্বিতীয় দৃশ্ 

(বাঁগান। মন্ত্র পাঠ হেতু ফস্টাঁসের প্রবেশ ) 

ফস্টাস £ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন আকাশ, ওরিযন« দানবের হিংস্র দৃষ্টি যেন 
বরণে প্রতীক্ষা রত | সমস্ত পৃথিবী 

বজ্র বিহ্যতের শব্দে ভয়ার্ত আকুল । 

ফস্টাস, নিমগ্ন হও মন্ত্রপাঁঠে, নিরত প্রয়াসে 
কৃতকার্ধ হও তু'ম ; প্রার্থনা এবং 

&. গ্রীক ও রোমান পুরাণ মতে ওরিয়ন একজন দানব ও দক্ষ শিকারী । সে 
গ্রাটলাস ও গ্রিয়োনের সাত কন্তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাড়া করলে 
জিউস দেবত! তাদের নক্ষত্রপুঞ্জে পরিণত করে রক্ষা করেন এবং দেবা 
ডায়ান। ওরিগ্ননকে হত্যা করে । 



ডক্টর ফস্টাস ৯ 

উৎসর্গের স্ুস্থির প্রত্যয়ে 

যেন ওই নারকী প্রেতেরা যতো৷ তোমার নিদেশে 
হয় ক্রীতদাস, হয় তোমারি ইচ্ছ'র বলি! 
জেহোভার৬ নাম সমন্বিত এই বিশাল বুস্তের 

পবিত্র শব্ষের আর বাক্যের গ্রন্থন করো খণ্ডবিখখ্ডিত । 

শ্রদ্ধার প্রতীক সব সাধুসন্তদের নাম বিকৃত করণে 

তুচ্চ করো । তোমার বিশ্বীস-দৃট মন্ত্র উচ্চারণে 

লক্ষ্যচুত তাঁরকামগ্ডলী আর গ্রহরাজি যতো 

উদ্ব,দ্ধ করাবে ওই নারকীয় শ্রেতদের 

শাড়াতত তে'মার পাশে । 

অতএব ভীত তুমি হযে! ন৷ ফস্টাঁস, 

স্থির হও নিরলস মন£সমীক্ষণে, 

চরম কুহকী শ্লোক উচ্চ'রণে বিদ্ধ করে! সমগ্র স্যষ্টিকে 

এাঁকেবশ*-যন্্ণাক্ত ম্রোতম্বীর দেবতা সকল স্থ্প্রসন্গ হও। 

জেোহাভার িএপ্ক্ষীয় দানবের যতো আমাতে আশ্রয় নাও ! 

স্বাগত হে অগ্নি, বানু আর সলিলের পাপী প্রেতগণ ! 

পূর্বমগুলীর বাঁজপুত্র, কুহকী বিদ্যা'র অধীশ্বর হে বেলজেবাঁব*” 

৬. ওল্ড টেস্টামেন্ট-এ ঈশ্বর । ইদী ধর্মগ্রস্থে চারটি অক্গর-_ নার হর, 
খানা ও ৬]7ড/ন- ঈশ্বরের নামের প্রতিনিধিত্ব করে। জেহোভা এই 
চারটি অক্ষরের সম্মিলিত রূপ । 

৭* ল্ীক ও রোমান পুরাণ মতে শোক দুঃখ বিষাদের নদী । নরককে ঘিরে 
রাখা পীচাট নদীর একটি । নিউ টেস্টামে -এ হতদের বাসস্থান। 

৮. পশ্চিমী ধারণায় প্রাচ্ভূমি ফাদ্বিষ্ভার পীঠস্বান, বেলজেবাব তারি 
অধীশ্বর ; জলন্ত নরকের অধিকতা র্ূপেও বিশেষিত। 
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আর তুম ডেমোগরগণ,* তে।মর৷ প্রসন্ন হও এ আমার অনু- 

রোধে, যেন মেফিস্টো ফিলিস হয় এখনি উথ্িত, ঘটে আগমন 
তার। 

এতো দেরী কেন? 

জেহেভাঃ গেহেনা আর এই পৃত জল, 

যা! কিনা এখন আমি সিঞ্চনে নিরত, 

এ সবের পবিত্র শপথে, এবং ক্রু,শের চিহ্ন একে 
ব্যগ্র প্রার্থনায় উচ্চারি মিনতি-- 

এই মুহুর্তেই সম্ম.খে আমার 

আবিভূতি হোক ওই মেফিস্টোফিলিস। 

(মেফিন্টোফিলিসের প্রবেশ ) 

এ কী বীভৎস আনন তে.মার মেফিস্টে'(ফিলিস? আমি তোমাকে 

আদেশ করাছ অবিলম্বে তোমার আকৃতি প'রবর্তন করে এখানে 

প্রত্যাবর্তন কর । যাও, ফিরে এসে। ধর্মবাজকের বেশে, ওই পবিত্র 

পরিচ্ছদেই শয়তান উপযুক্ত গণা হবে। 

(মেফিস্টোফিলিসের প্রস্বান ) 

নিশ্চিতই হয়েছি ক্ষমতাবান আমি 

ইক্্রজাল মন্ত্র উচ্চারণে । 
কে না চায় কুহছকী বিগ্ভ।ায় প:রদর্শা হতে? 
কী যেনম্র ওই মেফিস্টোফিলিস-__ 

৯* গ্রীক পুরাণ মতে সখেনে!, মেদুসা ও ইউরায়েল' এই তিন বোনের 
একজন, যার মাথায় চুলের পরিবর্তে সপ'কুল শোভা পেতো, বার 
প্রতি কারো তৃষ্ট পড়লে সে ভয়ে আতঙ্কে পাথর হয়ে নেতো । এখানে 
সর্পকুল নিয়স্ত! অর্ষে (সাপই আদম ইভকে আপেল ভক্ষণে প্ররোচিত 
করেছিলো )। 

১০, বাইবেলে বণিত জেরুজালেমের নিকটবতীঁ হিনম উপতাকা, যেখানে 
সর্বপ্রকার জঞ্জাল ফেলা হতো” এবং বাতাস কলুষমুক্ত রাখার জঙ্গ 
সবদাই আগুন জালিয়ে রাখা হতো । এখানে নরক অর্থে । 
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আন্বগত্যে স্ববিনাত দাস ! 

যার এমনি শক্তি, মন্ত্রের এমনি আকর্ষণ ! 

মেফিস্টোফিলিস--পরাক্রমী পাতকীরে দ্রিতে পারি যথেচ্ছ 

নিদেশি। 

ফস্ট/স, এখন তুমি অতীন্দ্রিয় জগতের অধীশ্বর, 

যাছুর সম্রাট ! 
( ধর্মবাজকের বেশে মেফিস্টোফিলিসের প্রবেশ ) 

মেফি 2 ফস্ট।স, কি আমার করণীয় এখন [1 
ফস্ট/স £ অ'মার মৃত্যুকাল পর্যন্ত তোমাকে অনুগত অনুচর রূপে আম।র 

সেবা করতে হবে । আমার সর্ববিধ নিদেশি- তা" সে সুদূর 
অওর।ক্ষ খেকে ক্দ্রকে ভূতলে অবন:মত করা, কি এই বিশ।ল 

“স্থমতীকে সমুদ্রোচ্ছসে নিমজ্জিত করা--সমস্তই তোমাকে 

1নদিধায় পালন করতে হবে । 

মেফি £ নরকাধিপতি লুসিফারের১৯ আম অনুচর ফস্টাস। ভার 
অনুমতি ছাড়া আমি তোমার অনুগত হতে অক্ষম । তার 

যে-কোনো অাদেশ পালনে আমি বাধ্য । 
ফস্টাস £ লুসিফারের নিদে শেই কি তু'ম এখানে আগমন করনি ? 

মে'ফ £ ন।। আপন ইচ্ছায় । 

মণস্টাস £ আম'র মন্ত্র উন্চারণই কি তোমাকে এখানে আবিভ্ভত হতে 
উদ্ধদ্ধ করেনি? 

মোফ 2 অ.ংশিক সতা তোমার ধারণ। ফস্টাস। তবে মূল ক'রণ, 
অনুকূল সমরের সন্ধানেই আমার আগমন । যখনহ অ'মরা 

অবণ ক'র কোনে ম:নব কণ্ঠ ঈ বরের অপ্রস্ততি বর্ণনায় নিরত,' 

তথ।কথিত পবিত্র শ্রোক-পংক্ত আর এরাণকা যাসুর মাহাজ্ম্যে 
পরার. সপ ০ এ” এ ৮ 

১১. শয়তান ও প্রেতকুলের প্রবান । কোরআনের ইবলিসের সঙ্গে তুলনীয় । 
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নিন্দামুখর, তখনি আমরা আশা-উচ্ছল হই; আমাদের আগমন 
ঘটে তার নিরর্থক মানবাতআ্মীকে অধিকার করার ব্যগ্রতায় । 

চির অভিশপ্ততার ভীতিকে তুচ্ছ করে যে নশ্বর শ্রাণ সানুনয় 
আহ্বান জানায় আমদের, আমরা সাড়া দ্বিই তার 

আঁকুলতায়। অতএব ফস্টাস, নরকাত্মাদের দাসত্ব লাভ করার 
সহজতম পন্থাই হচ্ছে ন্বর্গ, ঈশ্বর আর ত্রাণকর্তা যীশুকে অবজ্ঞা 
করা, উপেক্ষা করা, অশ্লীলতম শব্দাবলী'র দ্বারা হেয় করা; এবং 
নরক সম্াটলুসিফারের কাছে আত্মসমর্পণেরজন্তে প্রীর্থন৷ করা । 

ফস্টাস : ফস্টাস তা পূর্বেই করেছে। এবং এ বিশ্বাসেই স্ুশ্থির হয়েছে 
যে নরকপ্রধান লুসিফার ব্যতীত আর কোনে মাননীয় প্রভূ 
নেই । তারি চরণোপান্তে ফস্টাস আত্মনিবেদিত। অভিশপ্ত, 
অভিসম্পাত--এইসব শুন্যগর্ভ ধ্বনি আর তাকে ভীত 
করে না, কেনন। এলিসিয়াম*২ স্বর্গ ধামে আর নিকৃষ্টতম 

নরকের কোনে৷ পার্থক্যই নেই ফস্টাসের দৃষ্টিতে । নরকের 
বিশ্রাম-স্বখি স্মরণীয় অবিশ্বাসী মনীষীদের সঙ্গে মিলনা- 

কাজ্ষায় আত্মা আমার উদগ্রীব। ক্ষান্ত হোক এসব বক্তব্যের । 
বরং ব্যক্ত করো তোমার প্র লুসিফারের পরিচয় । 

মেফি £ সমগ্র নারকী আত্মার প্রধান পরিনিয়ন্তা তিনি। 

ফস্টার £ লুসিফার কি একদা দেবদূত ছিলেন না? 
মেফি £ হয! ফস্টাস। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের প্রিয়তম দেবদূত । 

ফস্টাস £ তাহলে কিরূপে তিনি প্রেতকুল-প্রধান হলেন ? 

মেফি £ ক্ষমতালিক্সা, গধিত আকাজ্ষ। আর অক্টার প্রতি অবজ্ঞা! । 

আর তাই ঈশ্বর তীকে বিতাড়িত করেছেন স্বর্গাশ্রয় থেকে । 
ফস্টাস £ তোমার কি পরিচিতি যে তুমি লুসিফারের সঙ্গে বাস করছে৷? 

১২. গ্রীক পুরাণ মতে আশীবাদপ্রাপ্ত হতদের বাসভূমি_ স্বগ । 



মেফি £ 

ফস্টাস £ 
মেফি £ 

ফস্টাস £ 

মেফি £ 

ফস্টাস £ 

ডক্টর ফস্টাস ১৩ 

আমার পরিচিতি ই লুসিফাঁরের সঙ্গে একজন পাঁতকী আত্ম! । 

লুসিফাঁরের প্ররোচনায় আমিও মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে 
[লপ্ত হয়েছিলাম | এবং তার সঙ্গেই চিরতরে অভিশপ্ত হয়েছি । 

কোথায় সে অভিশপ্ত স্থান ? 

অনন্ত নরকে । 

তাহলে যে নরকের বাইরে তোৌমার আগমন ? 
ন! ফস্টাস। নরকের অভ্যন্তরেই আমি রয়েছি । অনুধাবন 

করে দেখো, যে-আমি একদ। মহান জগদীশ্বরের সানিধ্যলাঁভে 

ধন্য হয়েছি, স্বর্গের আশ্রয়ে পেয়েছি অনাবিল আনন্দ আর 

অবিমিশ্র সুখান্বাদ, সেইসব অনন্ত বৈভব থেকে বঞ্চিত হওয়ার 

যন্ত্রণাই কি সহজ্স নরকের চেয়ে বেশী নয় ফস্টাঁস? ওহ্ ফস্টাস, 
ক্ষান্তি দাও এসব কথার । কি হবে অতীত রোঁমস্থনে, যা 

কিন। পতিত আত্মাকে আমার শুধু দপ্ধীভূত করে ? 
স্বর্গের আনন্দ থেকে বধরঞ্চত বলে শক্তিমান মেফিস্টো- 

ফলস কেন এতে! আবেগপ্রবণ? এই ফস্টাসের অটল 

সিদ্ধান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো, এবং অবজ্ঞা করো ওইসব 

তুচ্ছ আনন্দ সম্ভার যার আস্বাদ থেকে তুমি চিরতরে বঞ্চিত । 

যাও, মহান লুসিফাঁরকে এই মর্মে সংবাঁদ প্রদান করো! £ 
ঈশ্বর এবং তার দেবতাদের প্রতি চরম অবিশ্বাস স্থাপন 

করে কস্টাস অনন্ত যন্ত্রণায় ধনী হতে ইচ্জ,ক। তাকে বলো, 

লুসিফারের কাছে ফস্টাস তার আত্ম! সমর্পণ করবে । বিনিময়ে 
লুসিফার আমাকে দান করবে সবইক্দ্িয়ের পুর্স্থখে জীবনকে 

উপভোগ অ:র তৃপ্ত করার চবিবশটি বৎসর, আমার সকল 

সেবায় সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকবে তুমি মেফিস্টোফিলিস, 
আমার সকল প্রশ্নীবলীর উত্তর প্রদানে থাকবে তুমি বাধ্য, 
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আমাঁর যথেচ্ছ দাবী পূরণে তুমি হবে উৎপগিত প্রীণ, 
প্রয়োজনবোধে আমার শকত্রদের হত্যা করবে, সাহায্য করবে 
আমর বন্ধুদের, সর্বসময়ের জন্তে তোমাকে আমার একান্ত 

অনুগত দাসরূপে নিয়োজিত রাখবেন লুসিফার | যাও, প্রত্যা- 
বর্তন করে। অজেয় লুসিফারের কাছে। অতঃপর আমাকে 

সাক্ষাৎ দেবে আজ মধ্যযামে, আমার পাঁঠ কক্ষে, অবহিত 
করবে তোমার প্রভুর সিদ্ধান্ত আর অভিলাষ । 

তাঁই হবে ফস্টাস। 
(প্রস্থান) 

আকাশে বিরাজমান যতো তার! রাজি 

সেই সংখা। আত্ম। যদি থাকতো। আমার শরীরে 

তাঁহলে, তাহলে আমি তার সবগুলি মেফিস্টোফিলসে 
দান করে হতাম কৃতার্থ, ধন্য । কেননা সাহাযে তা'র 

আমি হবে। পৃথিবীর সর্বশক্তিধর একক সম । 

সমুদ্রকে পদতলে রাখবে! হেতু করাবে। নির্মাণ, 

বামুস্তরে অপৃশা বিশ,ল গেতু। 

যে পৰতমাল। স্পেন আৰ আফ্রিকার উপকূলে 

এনেছে বিভক্তি তারে করাবে! নিমুল । 

হবে এক সীমা -গ্রন্থিত, আমার রাজ্য আর মুকুটের নামে 

মেনে নেবে সকল বশ্যত1 । আমাকে অমান্য করে সম্রাট র'জন 

কেউ পারবে না জীবন ধারণে, এমন. কি জার্মানীর নুপতিও নয়। 

বাঁসনা যা ছিলো-_ইন্দ্রজাল বিদ্যা আজ পূর্ণ আয়ন্তে আমার ! 
মধ্যযামে ফিরে অ'সবে মেফিস্টোফিলিস, 

স্বেই ক্ষণকাল আমি বরং নিরত হই যাছ অধ্যয়নে । 



ডক্টর ফস্টাস ১৫ 

তৃতীয় দৃশ্য 
(পাগকক্ষে কফস্টাস ) 

ফস্টাস £ অতএব ফুস্ট স এখন 
অনিবার্ধ অভিশাপ তে'মার লল!টে, মুক্তি সাধ্যাতীত, 

আপনাকে কোনোই বিধানে তুমি অক্ষম রক্ষিতে 
প্রয়োজন কিসের তাহলে 

মহাপ্রভু কি ব্বর্গের ধ্যানে 
অহেতুক এই চিন্তা, বৃথা হঃখবোধ । 

অনাস্থ। ঈশ্বরে অবশ্যই, এবং বিশ্বাস 

নেলরেবাবের পরাক্রমে-এই হোক মুলমন্ত্র তবে ফস্টাসের । 

এখন সম্ভব নয় ফিরে যাওয়া! এ সিদ্ধান্ত থেকে ; 
না, ফস্টাঁস, দৃঢ় মনোবলে হও অটল পর্বত | 

এ কিসের দ্বিধা তবু * কি এক অস্ফ,ট ধ্বনি শ্রবণে রণিত ? 

_- ক্ষান্ত দাও ডাঁকিনী কুহক বিদ্যা হে ফস্টাস, 

ঈশ্বরে বিশ্বাস আনো পুনর্বার 1৮ 

ফস্টাস ফের'বে মুখ ঈশ্বরের কৃপা লাভ হেতু । 

ঈশ্বরের কূপ! ? নেই কো। তোমার প্রতি ভালোবাসা ভা1র। 

যে ঈশ্বরে আমি নিবেদিত 

সে আমার আত্মপ্রেম, নিজন্য আকাঁত্ষা, তাঁর 

স্বরূপে নিহিত আছে লুসিফার । 

গী্গ আর বেদী আম করাবে নির্মাণ 

তাঁর উৎসর্গে, এবং উল্লাসে, 

করাবে নিষিক্ত তারে নবজাত শিশুর শোণিতে । 



১৬ 

স্থ-দেবী £ 

ফস্টাস £ 

স্থ-দেবী £ 

কু দেবী £ 

স্থ-দেবী £ 

কু-দেবী £ 

ফস্টাস £ 

ডক্টর ফস্টাস 

( জু-দেবী ও কু-দেবীর প্রবেশ ) 

মহান ফস্টাস, পরিত্যাগ করো৷ এই অভিশপ্ত 
ইন্দ্রজাল বিগ্ভার বাসন! । 

পাপবোধে মর্মপীড়া, প্রার্থনা এবং অন্তাঁপ-_ 
এ সবের কিব। ফলশ্রুতি ? 

স্বর্গ আর ঈশ্বরের সন্গিধান লাভের মাছলী | 

ও সব নিতান্ত মিথ্যা, উন্মাদ বিকৃত মন্তঙ্গের অনর্থ 
প্রলাপ । 

ষীশু কিংবা ঈশ্বরে বিশ্বাসী যতো ক্ষিতি-আঁত! 
প্রতারিত হয় তারা শুধু । 

আচার্য ফস্টাস, জ্ঞানী তুমি, মগ্ন হও 
মহান অ্টার আর ব্বর্গের বৌধনে | 

না ফস্টাস। তার চেয়ে মূল্যবান 
খ্যাতি অজত্র সম্পদ আর গ্রশ্বর্ষের লীল! । 

(তাদের প্রস্থান ) 

এম অম্পদ । 
এম্বডেনের*৩ সমস্ত বৈভব হবে এক!কী আমার 

যখন শাসনভার কেড়ে নেবে! আমি 

এবং দাড়াবে পাশে অনুগত মেফিস্টোফিলিস । 

কি ক্ষতি সাধন করবে ঈশ্বর, ফস্টাস ! 
নিরাপস্ত! নির্দিষ্ট তোমার | 
আর তবে ফেলে। না সংশীয় ছায়া মনে, হও সুনিশ্চিত । 

এসে। মেফিস্টোফিলিস, নিয়ে এসো শুভ বার্তা 
..- সুমহান লুসিফার হতে । 

এখন তে। মধ্যয।'ম এসে মেফিস্টৌোফিলিস, এসো । 
(মেফিস্টোফিলিসের প্রবেশ ) 

১৩, পশ্চিম জার্মানীর একট 'ইশ্বর্যশালী ধাণিজ্য কেন্দ্র ও বলর নগরী । 



ডক্টর ফস্টাস ১৭ 

স্বাগত মেফিস্টৌফিলিস। বলো! তোমার প্রভু কি নিদেশ 
দান করেছেন ? 

মেফি ঃ ফস্টাসের আযুক্কালে আমি তার সেবায় নিয়োজিত থাকবে! । 
এই আনুগত্যের বিনিময়ে ফস্টাসকে তার আত্ম! প্রদান 
করতে হবে । 

ফস্টাস £ ইতিমধ্যেই ফস্টাঁস তোমার জন্যে সে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে ? 
মেফি £ কিন্তু কস্টাস, শ্রদ্ধাপুর্ণ আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে তোমাকে এই 

অন্প্রদান সম্পন্ন করতে হবে । এই দানপত্র রচনা করতে 
হবে তোমার আপন রক্তধারায় । মহান লুসিফার সেই 
নিশ্চিতিই কামনা করেন । যদি তুমি অর্থীকার কর, আমি 
নরকে প্রত্যাবর্তন করবে। । 

ফস্টাস £ তিষ্ঠ মেফিস্টোফিলিস। বলো, আমার আত্মা তোমার 
প্রভুর কি প্রয়োজন ? 

মেফি £ তার সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ । 

ফস্টাস £ এই হেতুই কি তিনি আমাদের প্রলুব্ধ করেন ? 
মেফি £ সাস্তবনা লাভের জন্যে হতভাগ্যরা সবদাই সঙ্গী পেতে ভালবাসে । 

ফস্টাস £ য। কিছু মানুষের যন্ত্রণার কারণ তা কি তোমাঁদেরও বিদ্ধমান ? 
মেফি £ আমাদের যদ্ত্রণাবোঁধ মানুষের চেয়ে কম নয়। থাক এসব 

আলোচন।। এখন বলে! ফস্টাঁস, তুমি কি আমাকে তোমার 
আত্ম প্রদান করতে আগ্রহী ? যদি কর, আমি হবে! তোমার 
চির অনুগত দাস, তোমার আশাতীত ধারণার চেয়েও অধিক 
প্রাপ্তি হবে তোমাঁর ৷ 

ফস্টাসঃ প্রিয় মেফিস্টৌোফিলিস, আমার আত্ম দান করলাম তোমাকে। 
মেফি £ তাহলে ফস্টাস, শংকাহীন চিন্তে বাহুতে ছুরিকাঘাত করো, 

৯ 

আর রক্তের অক্ষরে বেধে দাও তোমার আত্মা সম্প্রদানের 

প্রতিজ্ঞ! কোনো এক বিশেষ লগ্নে মহাশক্তিমান লুসিফার 



১৮ 

ফপ্টাস £ 

ফস্টাস £ 

মেফি £ 

ফস্টাস £ 

ডক্টর ফস্টাস 

এই আতকে তার নিজের বলে দাবী করবেন এবং গ্রহণ 
করবেন। এই প্রতিজ্ঞ! লুসিফারের ম্যায় তোমাকেও করে 
দেবে মহাপরাক্রমী | 

(বাহুতে ছুরিকাঘাত করে) বন্ধু মেফিস্টোফিলিস, অবলোকন 
কর, তোমার সম্প্রীতির জন্তে আমার বাহ ছেদন করছি। 
এবং মহান লুসিফার, অনন্ত নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের সবময় পরি- 
নিয়ন্ত! লুসিফাঁরের প্রতি আনুগত্য স্বরূপ এই রক্তধারায় সিক্ত 
আমার আত্ম! তাকে সম্প্রদান করছি । অবলোকন কর, কী 

ধীর গতিতে রক্তবিন্দু নির্গত হচ্ছে, যেন আমার আকাঙ্ষ। 
পূরণের শুভ লক্ষণে প্রাণময় । 

£ কিন্তু ফস্টাস, আত্ম সম্প্রদানের বিষয়টি তোমাকে চুক্তিপত্রের 

মাধ্যমে ব্যক্ত করতে হবে । 

অবশ্যই করবো । (লেখে) কিন্তু মেফিস্টোফিলিস, দেখো, রক্ত 

আমার আড়ষ্ট হয়ে গেছে, আমি যে লিখতে অক্ষম । 
নিরাশ হয়ো! না ফস্টাস, জমাট রক্তকে তরল করার জন্যে 

আমি এখনি জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসছি। 
(প্রস্থান) 

অশুভ লক্ষণে কি চিহিত এই রক্তধার। বন্ধ হয়ে যাওয়। ? 

চুক্তিপত্র লেখনে কি আনচ্ছ,ক অন্তর্গত শোঁণিত আমার ? 

কেন আর প্রবাহিত নয়, যেন আমি লিখি পুনরায় ? 

“ফস্টাস প্রদান করছে তাকে আজ্ম। তার*--এ মাত্র লিখেই, 
হায়, 

শোশিত প্রবাহে এলে! নির্মম স্তব্ধতা ৷ 

কেন, কেন আমি হইনি সক্ষম? তবে কি আমার আত্মা 
নিয়ন্ত্রণাধীন নয়কো আমার? 
পুনরায় প্রয়াস তাহলে 

“ফস্টাস প্রদান করছে তাকে আত্ম! তার”. ****. 
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জেলস্ত অঙ্গার সহ মেফিস্টোফিলিসের প্রবেশ) 

মেফি £ এই যে অঙ্গার ফস্টাস, গ্রহণ করো, প্রয়োগ করো বিশু রক্তে । 
ফস্টাস £ আবার রক্ত নির্গত হচ্ছে নিবাধে । আমাকে সত্বর এ-প্রতিজ্জা- 

পত্র রচনা সম্পন্ন করতে হবে । € লিখতে থাকে ) 

মেফি £ (জনান্তিকে) ওহ্, ফস্টাসের আত্মাকে আমাদের অধিকারে 
পেতে আমি কি না! করতে পাবি ! 

ফস্টাস £ সুসম্পন্ন হয়েছে রুনা, 
ফস্টাস করেছে দান আত্ম! তার প্রিয় লুসিফারে । 
কিন্ত এ কি অক্ষরের সমাবেশ বাহুতে আমার ? 

--“হে মানুষ, পলাতক হও””-_কোথায় পালাবো আমি ? 

ঈশ্বরের কাছে? অবশ্যই তবে 

নিক্ষেপিত হবে। আমি নরক গহুবরে । 

না, না, এ কেবল দৃষ্টিভ্রম প্রতারিত চেতনা আমার । 

কোনোই বাক্যের ছাপ নেইকো বাহুতে । 

পলাতক হতে পারে মনুষ্যেরা কিন্তু নয় ফস্টাস কখনো । 

মেফি : (জনান্তিকে) ফস্টাসের বিচলিত হৃদয়কে আমার এখন আনন্দ- 

পূর্ণ করে তোল! উচিত । 
(প্রস্থান) 

[মুর্ত মধোই সে ফিরে আসে কতিপর প্রেতাত্মা! সঙ্গে 
নিয়ে ॥ তারা ফস্টাসকে শিরোভ্ষণ, মালা, মুল্যবান 

পোশাকে সজ্জিত করে নৃত্য পরিবেশন করে । অবশেষে 

প্রস্থান কনে । ] 

ফস্টাস £ এই অনুষ্ঠানাদির উদ্দেশ্য কি মেফিস্টোফিলিস ! 
মেফি £ তোমার চিন্তে আনন্দ সঞ্চার করা । এবং ইন্দ্রজাল কি যে 

স্রাধন করতে পারে তোমাকে ত। প্রদর্শন করা। 
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ফস্টাস £ আমি কি আমার ইচ্ছান্ুযায়ী প্রেতকুলকে আনয়ন করতে সক্ষম 

হবো? 

মেফি £ ফগ্টাস, তুমি তাঁর চেয়েও অনেক বেশী কঠিন কাজ করতে 

ফস্টাস £ 

মেফি £ 

পারবে । 

ধন্যবাদ মেফিস্টোফিলিস। গ্রহণ করো আমার কায়! আর 

আত্মা নিবেদনের প্রতিজ্ঞাপত্র । তবে তোমাকে আমার সবময় 

দাসত্ব বরণ করার শর্তটি স্মরণে রাখতে হবে । 

আমি মেফিস্টোফিলিস, নরক এবং লুসিফারের নামে শপথ করছি 
ফস্টাস, তোমার অনুগত দাসরূপে আমার কর্তব্য আন্তরিকভাবে 
আমি সম্পাদন করবে! । 

ফস্টাস : আমার প্রতিজ্ঞাপত্রটি তাহলে পাঠ করছি। (পড়ে) প্রথম, ফস্টাস 
কায়া এবং সন্ভায় একজন বিদেহী আত্মায় রূপন্তারিত হইবে। 
দ্বিতীয়, মেফিস্টোফিলিস তাঁর অনুচর হইবে এবং তার যাবতীয় 
নিদেশ যথাযথ পালন করিবে । তৃতীয়, ফস্টাস যখনি যাহা কিছুর 
কামনা ও আঁকাতক্ষা করিবে মেফ্স্টোফিলিস তাহা পুরণ করিতে 
বাধ্য থাকিবে । চতুর্থ, মেফিস্টৌোফিলিস আমার গৃহে বা পাঠকক্ষে 
অদৃশ্য হইয়া বিরাজ করিবে । সর্শেধ, জন যস্টাস যখনি যে 
আকৃতিতে বা রূপে তাহাকে আবিভূতি হইতে আদেশ করিবে 
তাহাকে সেইভাবেই উপস্থিত হইতে হইবে । উপরে উল্লিখিত শর্ত- 
সমৃহের বিনিময়ে আমি উয়্িটেনবার্গের অধিবাসী জন ফস্টাস, ডক্টর, 

নরক-সম্রাট লুসিফাঁরকে ও তার সহচর মেফিস্টোফিলিসকে আমার 
দেহ ও আত্ম! উভয়ই সমর্পণ করিতেছি । এতদ্বাতীত আরো উল্লেখ্য 
যে, উপরোক্ত শর্তাবলীর নির্বিত্ব পালন সাপেক্ষে চবিবশ বংসর 

অতিক্রান্ত হইবার পর তাহারা জন ফস্টাসের দেহ, আত্মা, 

অস্থিমজ্জা, রক্তমাংস ও অগ্যান্ত সমস্ত কিছুই তাদের সাআ্জ্য 
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বা অন্যত্র লইয়! যাইবার পুর্ণ অধিকার লাভ করিবে । ভবদীয়-_ 
স্ব/ক্ষর জন ফস্টাস। 

মেফি £ ফস্টাস, তৃমি কি সঙ্ঞানে এই প্রতিজ্ঞাপত্র হস্তান্তর করছো ? 

কস্টাস ঃ অবশ্ই | তুমি নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে গ্রহণ করো । 

মেফি £ ধন্যবাদ ফস্টাস। এখন তোমার অভিলাষ প্রকাশ করো । 

ফস্টাস £ প্রথমেই আমি তোমাকে নরক প্রসঙ্গে প্রশ্ন করবো । বলো, 
মানবসন্তানের৷ যাকে নরক বলে অভিহিত করে তার অবস্থান 

কোথায় ? 

মেফি £ স্বর্গের নীচে । 

ফস্টাস : কিন্ত কোথায় তার সঠিক অবস্থান ? 

মেফি £ বন্ধ গভে র সকল উপাদানের অভ্যন্তরেই নরক বিগ্ভমান, যেখানে 
আমরা চিরকালীন যন্ত্রণার নিরগ্ুর শিকার । কোনে। সীমা নেই 
নরকের, নেই কোনো আয়তন । আমরা যেখানে নরকও সেখানে । 

আর নরক তযখানে সেখানেই আমাদের অধিবাস। যে লগ্গে 
পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং সমগ্র প্রাণময় স্থষ্টিকে আমাদেরই 
তে৷ শুদ্ধ করে নিতে পারবো আমরা ; ত্রিভুবনের সমগ্র স্থানই 

হয়ে উঠবে নরক, স্বর্গ হবে নিশ্চিহ্ন | 

ফস্টাস £ কিন্ত আমার তে। ধারণা, নরক একট কল্পনাময় রূপকথা মাত্র । 
মেফি £ তেমন ধারণা করতে বাঁধা নেই, যতোদিন অভিজ্ঞতা তোমার 

বিশ্বাসকে পরিবর্তন ন। করাবে। 

ফস্টাস £ তাহলে কি তুমি মনে করো, আমি, এই ফস্টাসও অভিশপ্ত 

হবে? 

মেফি £ অবশ্যই তাই ; কেননা এই ষে প্রতিজ্ঞাপত্র যার দ্বারা তুমি তোমার 
আত্ম! লুসিফারকে সমর্পণ করেছে৷ । 
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ফস্টাস £ শুধু আত্মাই নয়, আমার দেহটিও মেফিস্টোফিলিস। কিন্তুকি 
এসে যায় তাতে? তুমি কি মনে করো যে দেহরক্ষার পর কোনে! 

শাস্তি আর যন্ত্রণার কথা চিন্ত। করতে এই ফস্টাস ভালোবাষে ? 

2াঃ, অতি তুচ্ছ এসব, অকেজে। বুড়িদের উতন্তট গল্প মাত্র । 

মেফি £ কিন্ত ফৃস্টাস, তোমার এই উক্তির বিপরীতে প্রমাণ হিসেবে 

আমি উপস্থিত, কেনন। চিরতরে আমি অভিশপ্ত, এবং নরকেই 
এখন বাঁস করছি । 

ফস্টাস £ তুমি নরকে এখন ? এই যদি হয় নরক তাহলে আঁমি নিশ্চয়ই 
অভিশপ্ত হতে আগ্রহী । এখানে আমার পদচারণা, তর্ক-বিতর্ক, 
মানবিক রীতি, ব্যবহার ইত্যাদি, ইত্যাদি সমস্তই বিদ্মান। সে 
যাই হোক, এখন একজন জায়ার প্রয়োজন আমার, জার্মানীর 

স্বন্দরী শ্রে্া হতে হবে তাঁকে । 
মেফি £ জায়? আমার অনুরোধ ফস্ট:স, অনুগ্রহ করে পত্ীর বিষয় 

উল্লেখ করো না। 

ফস্টাস ₹ না মেফিস্টে'ফিলিস, অ.মাকে অবশ্যই পেতে হবে । একজন 
স্ত্রী নিয়ে এসো আমার জন্তে । 

মেফি £ তোমাকে পেতেই হবে? অপেক্ষ। করে। তাহলে । শয়তানের 

আশীবাদে একজন স্ত্রী এনে দেবে তোমাকে । 
প্রস্বান) 

[ সে পুনঃ প্রবেশ করে আতশবাজী নিয়ে । সঙ্গে একজন প্রেতাত্মা, 
মহিলার সাজপরিহিত । ] 

ফস্টাস বলো, এই স্ত্রীকে তোমার কেমন পছন্দ? 
ফস্টাস £ থুঃ বিষ্ঠা ঝরুক ওর দেহে! 

মেফি £ ওহে ফস্টাস, শোনো । বিবাহ একটা আনুষ্ঠানিক খেলনা 

মাত্র। যদি তুমি আমাকে ভালোবাসে! তাহলে পরিণয় 
চিন্তাকে আর মনে স্থান দিও না। যে কোনো রমণ্ণী তোমার 

দৃষ্টিকে আকর্ষণ করবে তাকে তোমার লালায় বিষর্জন 
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দিতেই হবে, হোক ন! কেন সে পেনিলোপীর১৪ মতো সতী- 
সাধবী, সাবার১* মতো বিদূষী, কিংবা অধঃপতিত হবার পুরে 
লুসিফার যেমন ছিলেন সৌন্দর্ষে উজ্জলতম। গ্রহণ করো৷ এই 

গ্রন্থটি, পাঠ করে৷ পুংআ্ান্ুপুঙ্খ । (ই প্রদান করে) ধুলিস্তরে 
এই বৃত্তরেখার অংকন এনে দেবে ঘুর্িবাত্যা, তুফান বজ্জ 
আর বিদ্যুৎ; আত্মমগ্রতায় তিনবার এই শ্লোক যদি উচ্চারণ 
করে। অস্ত্রসঙ্জিত মহাশক্তিধর সেনাদল তোমার যে-কোনো! 

আদেশ পালন করতে উপস্থিত হবে। 
ফস্টাস £ ধন্যবাদ মেফিস্টোফিলিস। কিন্তু আরো একটি গ্রন্থ আমার 

প্রয়োজন যার ভেতরে সব্প্রকার প্রেত-শ্লোক আর মন্ত্রজ্ঞান 

লিপিবদ্ধ রয়েছে । যাতে আমি যে-কোনে। বিদেহী আত্মাকে 
যথেচ্ছভাবে আবিভূত করাতে পারি । 

মেফি £ এই সেই গ্রন্থ । গ্রন্থের উক্ত অংশ কস্টাসকে দেখায়) 

ফস্টাস £ এমন একটি গ্রন্থ আমাকে দাও মেফিস্টোফিলিস যার দ্বার! 

আঁমি ত্রিলৌকের সমস্ত গ্রহ উপগ্রহের বৈশিষ্ট্য, গতিধারা, 
অবস্থার পর্যবেক্ষণ করতে পারি । 

মেফি : এই একই গ্রন্থে তুমি তা লাভ করবে । (গ্রন্থের উক্ত অংশ 

দেখায় । ) 

আর একটি গ্রন্থ আমার প্রয়োজন যার দ্বারা আমি পৃথিবীর 
সমস্ত উন্ভিদ, তরুলতা, বৃক্ষরাজির রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারি। 

ফস্টাস 

১৪. ওডিসি মহাকাব্যের ওডিসিয়ুসের স্ত্রী । স্বামীর দীঘ'কাল অনুপস্থিতি- 
কালে বহু পাণিপ্রাথ্থীকে দেহাবরণ তৈরী শেষ না করার অজুহাতে 
ফিরিয়ে দিয়েছে । 

১৬. শেব।- দক্ষিণ-পশ্চিম আরবীয় উপথ্ীপের একটি রাজ্য । সাবা শেবার 
অপর নাম (আরবী )। এখানে সাব অর্থে শেবার রাণীর উল্লেখ 3 
তিনি সম্নাট সোলায়মানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জ্ঞানযুছ্ছে প্রস্থ হয়ে- 
ছিলেন । 
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মেফি £ 

ফস্টাস £ 

মেফি £ 

ফুস্টাস £ 

মেফি £ 

ফস্টাঁস £ 

মেফি £ 

ফস্টাস : 
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তাও রয়েছে এই গ্রন্থে । 
ওঠ, আমাকে তুমি প্রতারণ। করছে । 
তোমায় সতর্ক করে দিচ্ছি ফস্টাস, আমাকে অবিশ্বাস 
করে না। 

(গ্রপ্থের উক্ত অংশ দেখায় । অতঃপর প্রস্থান ॥ ) 

॥ চতুর্থ দৃশ্য ৷ 
(ফস্টাসের গৃহ ) 

আমি অনুতাপ করি যখনি স্বর্গের চিন্তা আমার মনে উদ্দিত 
হয়। এবং তোমার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করি পাপাত্মা 
মেফিস্টৌফিলিস । কেনন। তুমিই আমাকে স্বর্গীয় আনন্দসমূহ 
থেকে বঞ্চিত করেছো । 

ফস্টাস, কেন তুমি ব্বর্গকে একট মহিমাময় স্থান বলে মনে 
করছে।? আমি বলছি, ্বর্গ তোমার, যে কোনে মানুষের 

এই বাঁসভূমি পৃথিবীর চেয়ে অধে কিও সৌন্দর্যমপ্ডিত নয় । 
কেমন করে ত। প্রমাণ করবে তুমি ? 

ব্বর্গ মানুষের জন্তেই নিরগ্নিত, অতএব মানুষ স্বর্গের চেয়ে 
মহততম । 

মানুষের জন্যেই যদি স্বর্গ নির্মিত হয়ে থাকে তাহলে আমারও 
স্থান রয়েছে তা'তে! আমি পরিত্যাগ করবে৷ এই কুহকী 
বিষ্তা, এবং অনুতাপ করবো । 

(সু-দেবী ও কু-দেবীর প্রবেশ) 

্ু-দেবী £ হে ফস্টাস অনুতাপ করো, 
নিশ্চিতই পাবে তুমি ক্ষমাশীল ঈশ্বরের দয়া । 
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কু-দেবীঃ এখন পাতকী আত্মা তুমি, 

ফস্টাস £ 

কু-দেবী £ 

সস্টাঁস 

১৬, 

ঈশ্বর বিমুখ তাই করুণ! প্রদানে । 
কে আমার কানে কানে বলে_-এ আমি পাতকী আত্মা ? 
হই যদি শয়তাঁনও আমি, তবু ঈশ্বর করুণাময় 
করবেন আমারে ক্ষমা স্নাত যদি হই অনুতাপে । 

হতে পারে। কিন্তু স্টাস কখনে। 
অনুতাপে হবে ন। জ্বালিত। 

প্রস্বান) 

এতোই কঠোর হয়ে গেছে আমার অগ্তর যে আমি অনুতাপও 

করতে পারছি ন। । মুক্তি, বিশ্বাস, স্বর্গস-ছলভ এই শব্দগুলি 
আজ আমি উচ্চারণ করতে ইচ্ছ' করি, কন্ত কোন্ ভয় 

জাঁগাঁনে। ক যেন আমার কানে কানে অনুচ্চন্বরে সতর্ক করে 
বলেঃ িস্টাস, তুমি অভিশপ্ত 1” কক্ষে আমর রয়েছে 
তরব।রি, ছরিকা, গরল, আগ্নেয়াস্ত্র, ফীসির রজ্জ১ বিষাক্ত 

কূপাণ-_-এ সমস্ত উপাদান দিয়ে আত্মহত্যা করার অভিলাষ 
হয়। অনেক পুবেই করতাম যদি ন। মোহময়ী আনন্দ সম্ভার 
আমার সকল হতাশাকে বিদুরিত করতো৷ । আমি কি বাধ্য 
করছি ন। অন্ধ হো মারের১* বিদেহী আত্মাকে পারিসের»। 

প্রেম আর ইনোনির১৮ মৃত্যু নিয়ে রচিত গান গাইতে ? 
উদ্দাম বীণ! মুছণনার ছন্দে ছন্দে যে স্থপতি গ্রীবি৯ নগরীর 

£ পৃঃ ৯ম শতান্দীর গ্রীক মহাকবি, ইলিয়াড-ওডিসির রচয়িতা । 
১৭. গ্রীক পূরণে বর্ণত ট্রোজান বুদ্ধের হোতা । রাজ প্রিয়াম ও রাণী 

হেকুব।র পুত্র, স্পাটার রাজ! মেনিলসের সুন্দরী শ্রী হেলেনকে অপহরণ 
করে, ফলে ট্রোজান যুদ্ধ সংঘটিত হয় । 

১৮ শরীক পুরাণ মতে একজন পরী, প্যারিসকে বিয়ে করেছিলো : কিন্ত 
হেলেনের জন্তে প্যারিস তাকে পরিত্যাগ করে । 

১৯. প্রাচীন গ্রীসের একট অন্ততম প্রধান নগরী | শ্্রীঃ পৃঃ ৩৩৬ সালে মহা- 

বীর আলেকজাগ্ার কতৃকি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই সংলাপে “তাকে - 
হোমারকে বোঝানো! হয়েছে। 
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প্রাকার নির্মাণে ক্লান্তি বোধ করেনি, আমি কি তাকে মেফি- 
স্টোফিলিসের সাহায্যে সেই সংগীত বাদনে বাধ্য করছি না? 
তাহলে কেন আমি মৃত্যুবরণ করবো, হতাশায় নিমজ্জিত 
হবো? না। আমি দৃঢ় সংকল্পে বলীয়ান, ফস্টাস আর 
কখনোই অনুতাপ করবে না । এসো মেফিস্টোফিলিস, আমরা 
পুনরায় তর্কবিতর্কে প্রবৃস্ত হই ; পাঁরব্যাপ্ত জ্যোতির্মগুলের 
গুঢ় তত্ব নিয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় রত হই ৷ বলে! আমাকে, 
চন্্রপৃষ্ঠের অপর পারেও কি গ্রহ-উপগ্রহ রয়েছে? সমস্ত 
গাগনিক অস্তিত্ব কি একই ভূমগুল সীমায় বিচরণশীল ? 

মেফি £ পৃথিবীর যাবতীয় উপাদান যেমন, নভোমগুলের গ্রহ*নক্ষত্রও 
তেমনি একে অপরের সঙ্গে সম্মিলিত। এবং সব কিছুই 
একই অক্ষের ওপর আবত্িত হচ্ছে, ভূমণ্ডল-মেরুতে যাঁর 

প্রান্তসীম। । শনি, মঙ্গল বা বুহস্পতি এরা কল্পনা নয় বরং 

চক্রশীল গ্রহ । 

ফস্টাস £ সময় এবং স্থানের প্রেক্ষিতে তাদের গতিমানত। কি একইবরূপ ? 
মেফি : প্রত্যেকেই তারা যুক্তভাবে পূ থেকে পশ্চিমে পৃথিবীর ছুই 

মেরুর ওপর চব্বিশ ঘণ্টায় একবার আবতিত হয়, কিন্তু রাশি- 
চক্রের ক্ষেত্রে তাদের গতি পৃথক । 

ফস্টাস £ ফুঃ, এমন জোৌলো। উত্তর তো আমার পরিচারক ওয়াগনারই 
দিতে পারে । তার চেয়ে অধিক জ্ঞান কি মেফিস্টৌফিলি- 
সের নেই? কে না জানে যে গ্রহ, উপগ্রহসমূহ ছুই গতিবেগ 
সম্পন্ন? প্রধমটির সমাপ্তি ঘটে নিয়মিত জহ্কিক গতিতে, 

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঘটে-_শনি ত্রিশ বৎসরে ; মঙ্গল চারে ; সুর্য, 
শুক্র আর বুধগ্রহ এক বৎসরে, এবং চন্দ্র আটাশ দিনে । ফুই, 
এ স্ববই বাঁলস্থলভ কল্পনা । এখন বলে। আমাকে, প্রত্যেক 

গ্রহ উপগ্রহের কি নিজন্ব পরিমগ্ডদ অথব। পরিনিয়ন্ত। রয়েছে? 
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মেফি £ হয] 

ফস্টাস ৫ সবমোট কয়টি স্তর বা পরিমণ্ডলী রয়েছে? 
মেফি ২ নয়টি । সাতটি গ্রহ, মহাকাশ এবং জ্যোতির্ময় ব্বর্গ ৷ 

ফস্টাস £ আমাকে এই প্রশ্নের সহ্ত্তর দাও । সবগুলি গ্রহের সম্মেলন, 

বৈপরীত্য, স্থানবৈশিক্ট্য, সংক্রান্তি কেন আমরা দেখতে 
পাই ন!; বরং কোনো বসরে আধিক্য, কোনে! বৎসরে 

অন্নত! ? 

মেফি £ কারণ সমগ্রতার পরিপ্রেক্ষতে তারা অসম গতিবেগ সম্পন্ধ ৷ 

ফস্টাস £ উত্তম । এখন জ্ঞাত করো আমীকে, কে এই বিশ্বব্রহ্াণ্ড স্যষ্টি 
করেছেন ? 

(মফি 2 আমি বলবো না । 

ফস্ট/স £ প্রিয় মেফিস্টে'ফিলিস, বলে৷ আমাকে ৷ 
মেফি £ আমার চিত আন্দোলিত করো! না ফস্টাস, আমি ত৷ কিছুতেই 

বলবে! না তোমাকে । 

ফস্টাস £ শয়তান, তুমি কি আমার যে কোনে প্রশ্নের উত্তর দানে 
বাধা নও ? 

তমফি 2 তা সত্য । কিন্ত এই প্রশ্ন আমাদের রাজ্যবিধির বিরোধী । 

ফস্ট।স, তুমি বরং নরক সম্পর্কে চিন্তা করো, কেননা তুমি 
অভিশপ্ত । 

ফস্টাস £ অনুধ্যান করে! সেই দান যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, বিশ্ব 

পলক করতার ! 

মেফি £ সতর্ক হও ফস্টাস ৷ (প্রস্থান ) 

ফস্টাস : বেশ ফিরে পাঁও পাতকী, তোমার ওই গলিত নরকে । তুমিই 
তো! এই ছুবলচিত্ত ফস্টাসের আত্মাকে অভিশপ্ত করেছে! । 
হায়, সময় কি আর নেই ? 



৮ ডক্টুর ফস্টাঁস্ 

( হু-দেবী ও কু-দেবীর পুনঃ প্রবেশ ) 

কু-্দেবী £ ন! ফস্টাস, কাল অতিক্রান্ত ৷ 

স্থ-দেবী £ সময় কখনে। হয় না অতিক্রান্ত, যদি মহান ফস্টাস 

ধ্যানী হয় অনুতাপ হেতু । 

কু-দেবী £ যদি অনুতাপ ধ্যানে মগ্ন হও ; নারকীয় প্রেতকুল ছিন্নভিন্স 

করে দেবে অস্তিত্ব তোমার । 

স্্-দেবী £ অনুতাপ করে! হে ফস্টাস, কখনোই তারা 

পারবে না তোমার আত্ম! ধবংস করে দিতে । 

(তাদের প্রশ্বান ) 

ফস্টাস £ প্রভু, যীশু, ত্রাণকর্তা এ আমার, 

বিপন্ন ফস্টাস তার আত্মার রক্ষণে 
প্রার্থনায় নতজানু আজ । 

( অনুচরসহ লুসিফারের প্রবেশ ) 

লুসি: ফস্টাস, যীশু পারবে না তোমার আত্মাকে রক্ষ' করতে কারণ 
তিনি শ্যায়পরায়ণ। তোমার আত্মার অধিকারী একমাত্র 
আমিই । 

ফস্টাস £ কে তুমি? এতে। বিকট ভয়ংকর ? 

লুসি £ আমি লুসিফার | 
ফস্টাঁস £ হায় কস্টাস, তোমার আত্মাকে এর! নিয়ে যেতে এসেছে । 

লুসি ঃ না। কেবল তোমাকে অবগত করাতে এসেছি, তুমি আমাদের 
অপমান করেছো. তোমার প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে তুমি যীশুর নাম 

উচ্চারণ করেছো৷। ঈশ্বরের চিন্তা তুমি অর স্মরণে আনতে 

পারবে না। শয়তান আর তার.অভিশাপই কেবল তোমার 
চিন্তার বিষয় ৷ 

ফস্ট,স £ ভবিষ্যতে আমি আর কখনে। করবে৷ না। আমায় ক্ষম। করুন । 

আমি কষ্টাস প্রতিজ্ঞা করছি, আর কখনে। ত্বর্গের দিকে দৃষ্টি 
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দেবো না। উচ্চারণ করবে! না ঈশ্বরের নাম, কিংবা তার 
উদ্দেন্তে প্রার্থনাও জানাবে না, পুড়িয়ে ফেলবো তথাকথিত 

পবিভ্র শ্লোকাবলী, আমার আজ্ঞাধীন প্রেতদের ছ্বার। ধর্মযাজক- 

দের হত্যা করবো, ধুলোয় একাকার করে দেবো সমস্ত 

উপাসনালয় । 
লুসি: তাই-ই করবে তুমি । বিনিময়ে আমরা তোমাকে বিপুল উপ- 

ঢৌকনে হাষ্ট করবে৷ ফস্টাস, তোমাকে আনন্দিত করার 

জন্যে নরক থেকে কিছু উপাদান নিয়ে এসেছি । উপবেশন 

করো । সাতটি জঘন্যতম পাঁপ তাদের স্ব-রূপে তোমাকে 

দর্শন দেবে । 

ফস্টাস £ আদি মানব তার স্থগ্তির প্রথম দিনে যেমন ্ বর্গ দর্শনে আনন্দ 
লাভ করেছিলো, তাদের দর্শনে আমার চিস্তও তেমনি তৃপ্ত 
হবে । 

লুসি ঃ স্বর্গ অব! স্ষ্টির কথ। উল্লেখ করে। না । বরং এই পাপমূৃতি 
দর্শনে মনোনিবেশ কর । শয়তানের কথ। বলো, অন্ত কোনো 

প্রসঙ্গ নয় । আসো তোমর। । 
(সাতট পাপমুতির প্রবেশ) 

কস্টাস, এদের নাম আর প্রকৃতিসমূহ পরীক্ষ। করে দেখো 
ফস্টাস : কে তুমি প্রথমা ? ্ 

অহমিক1 £ আমি অহমিকা | কোনো জনক-জননীর অস্তিত্ব লাভ করতে 

আমি ঘুণ! করি । ছোঁঃ কী ছর্গন্ধ এখানে ৷ এই স্থান স্থবাসিত 

আর কারুময় আবরণীতে আচ্ছাদিত না করা হলে আমি আর 

একটি শব্দও উচ্চারণ করবে! না । 

ফস্টাস £ দ্বিতীয়, ভূমি ? 
লালসা £ আমি লালসা । এক চাঁমড়ার থলির ভেতরে কোনো গে'য়ো 

চাঁষার রসে আমার জন্ম । অনেক কামন। আমার । ইচ্ছে 



ডক্টর ফস্টাস 

হয়, যদি ওই সম্পূর্ণ বাঁড়ীটা, এর লোকজন সব কিছু ষোন। 
হয়ে যেতো, আর আমি সে সব বুকের মধ্যে পুরে রাখতে 
পারতাম !_ সোনা, আহা, সোনা । 

ফস্টাস £ তুমি কে তৃতীয়া ? 

ক্রোধ £ আমি ক্রোধ । আমার পিতাও নেই, মীতাও নেই । আমার 
প্রাণ স্পন্দনের কাল যখন মাত্র আধঘন্টা তখন এক সিংহের 
মুখ থেকে লাফিয়ে বের হয়ে আসি। তারপর থেকেই সার! 

পৃথিবীর আনাচে-কানাচে আমার গোপন তীক্ষ্মুখ কিরীচ 
নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছি, সবাইকে আঘাত করে ফিরছি ; নিজেকেই 

খুচিয়ে মারছি যখন আর কারো সঙ্গে যুবতে পাইনে ৷ জন্ম 
আমার নরকে । আশ। কর! যায় যে, তোমাদেরই কেউ একজন 
আমার পিত। হতে পারে । 

ফস্টাস ২ তুমি চতুর্থা ? 

ঈর্বা £ আমি ঈধা! । কোনে! এক চিমনি-মেথর আর শামুক-কুড়নির 
মেয়ে আমি । আমি পড়তে জানি না, আর সেজন্যেই ইচ্ছে করি 

যেন সব বই-পন্তর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কারো খাওয়া! দেখলেই 
আমি চড়বড় করে উঠি । ইশ. ! সার! ছনিয়ায় যদি আকাল 

পড়ে সব মরে যেতো, আর আমি একা বেঁচে থাকতাম । 

তাহলে দেখতে আমি কেমন মোটা হয়ে যেতাম ! কিন্ত তুমি 

ওপরে বসে থাকবে আর আমি নীচে দাড়িয়ে? নেমে এসো, 

অন্তত একটু প্রতিশোধ নেয়! যাক ৷ 

ফস্টাস £ দূর হ, হিংন্ুকী ! তোমার কি পরিচয় পঞ্চমী ? 

পেটুকী £ আমার পরিচয়? পেটুকী। আমার পিতামাতা নরকলাভ 

করেছেন । আর ওই শয়তানট! আমার বেঁচেবর্তে থাকার জন্য 
বরাদ্দ করেছে দিনে মাত্র তিরিশ দফ। ভোজ আর দশ দফ! 



ফস্টাঁস £ 

কামুকী 

ফস্টাঁস £ 

লুসি 

কস্টাস, £ 
লুসি 

ফস্টাস : 

লুসি 

ডক্টর ফস্টাস ৩১ 

পাঁনীয়। বলো দেখি, এতে আমার কি হয়? যাকগে সে 

সব, তুম কি আমাকে রাতের খাবারের জন্ে নেমন্তম্ন করবে ? 

নেমন্তন্ন! বরং আমি তোকে ফসি-কাঠে দেখতে চাই, না 

হলে তুই আমার সব খাছ আর পানীয় শেষ করে দিবি । 

শয়তান যেন তো'কে গল! টিপে মারেন । 

গল! টিপে তুই নিজেই মর শয়তানি ।_ তুমি কে যষ্ঠি 
আমি আলস্য ৷ এক রোদ্দুররভর! সাগরতীরে আমি ভূমিষ্ঠ 
হয়ে এতে।দিন সেখানেই দিব্যি পড়েছিলাম । ভুমি সেখান 
থেকে তুলে এনে আমার বিরাট ক্ষতি করেছো । ওই পেটুকী 

আর কামুকী আমাকে বয়ে নিয়ে এনক্ষুণি আবার সেখানে 

রেখে আত্ুক । আমি আর একটা কথাও বলতে রাজী নই, 
রাজার ভাগুার এনে দিলেও না । 

তুমি কে সপ্তমী ? 
আমি? আমি হচ্ছি সেই যে কিনা একগাদ ভাজ। মাছের চেয়ে 

এক খণ্ড কীচ! মাংস বেশি ভালোবাসে । আমার নামের প্রথম 

অক্ষর ক- মানে? কামুকী। 

যাঁও, করে যাঁও, নরকে কিরে যাও । 

(পাপমূতিগুলির প্রস্থান ) 

ফস্টাঁস, কেমন লাগলে! এই প্রদর্শনী £ 

অতি উত্তম । চিস্ত আমার প্রভূত আনন্দ লাভ করেছে । 

নরকে সর্বপ্রকার আনন্দ উপকরণ রয়েছে ফস্টাস। 
2, আমি যদি নরক দর্শন করে ফিরে আসতে পারতাষ, 

কী স্থুখিই ন! হতাম তাহলে ৷ 

তুমি যেতে পারবে । মধ্যরজনীতে আমি তোমাকে প্রেরণ 

করবো সেখানে । ইতোমধ্যে তুমি এই গ্ছটি মনোযোগ 



৩২ ডক্টুর ফস্টাঁস 

সহকারে পাঠ করো । অতঃপর তোমার যেমন ইচ্ছা তেমন 

আকৃতিতে নিজেকে পরিণত করতে সক্ষম হবে । 

ফস্টাস £ অসংখ্য ধন্যবাদ লুসিফার। আমার জীবনের মতোই এই 
গ্রন্থটিকেও অতি সযত্বে আমি রক্ষা করবো । 

লুসি £ বিদায় ফস্টাস। স্মরণ করে! কেবল শয়তানকে । 

ফস্টাস £ বিধায় মহান লুসিফার । 
( মেফিস্টোফিলিস ব্যতীত অন্যান অনুচরসহ লুসিফারের প্রস্থান ) 
এসো মেফিস্টোফিলিস। 

(তাদের প্রস্থান) 

পঞ্চম দৃশ্য 
€ মহামান্ত পোপের নিজস্ব কক্ষ ) 

( ফস্টাস ও মেফিস্টোফিলিসের প্রবেশ ) 

ফস্টাস £ সখ। মেফিস্টোফিলিন, মনোরম পর্বত আর হুদমালায় সজ্জিত, 

২০, 

১) 

২২৬ 

৩, 

২৪, 
২৫, 
২৬. 

স্বচ্ছ কাচের মতে! পাথর দিয়ে ঘেরা ; ট্রায়ার২* নগরীর 
আনন্দ আমর! উপভোগ করেছি, তারপর প্যারিস,২১ দেখেছি 
ফলবাঁন বৃঞ্ষরাজির সারিতে লালিত মেইন২২ আর রাইন২৬ 

নদীর মিলন স্থল, সেখান থেকে নেপলস্,২৪ চোখ ঝলসানো 

অট্টালিকায় সমৃদ্ধ চাম্পানিয়া,২ঘ দেখলাম মারোর২৬ ব্বর্ণ 

পশ্চিম জার্মানীর একটি নগরী । 
ফ্রান্সের রাজধানী ৷ 

জার্শানীর প্রধান নদী ৷ 
পশ্চিম মধ্য ইউরোপের একটি নদী, জার্মানী ও নেদারল্যাগডসের মধ্য 
দিয়ে উত্তর সাগরে মিলিত হয়েছে । 
দক্ষিণ-পশ্চিম ইটালীর বন্দর নগরী । 
দক্ষিণ ইটালির একটি নগর । 

ঈলিড মহাকাব্যর রচয়িতা কাজলের অপর নাম । 



মেফি £ 

ফস্টাস £ 

মেফি £ 

ডক্টর ফস্টীস ৩৩ 

সমাধি, অতঃপর অতীব ব্যয়বহুল গগনচুম্বী গীজীয় গবিত 

পাছুয়া,ৎ+ এখর্ধময়ী ভেনিস২৮ ; সার্থক হলো! ফস্টাসের পরি- 

আ্রমণ। কিন্তু বলো, এ কোন্ বিশ্রামস্থল মেফিস্টোফিজিস ? 

তুমি কি আমাকে রৌম২৯ নগরীর অভ্যন্তরে নিয়ে এসেছো, 
তোমাকে পূরে যেমন আদেশ করেছিলাম ? 

হয! ফস্টাস, তাই। যেহেতু আমরা সুন্দর আপ্যায়ন থেকে 

বঞ্চিত হতে চাই না সেই হেতু আমাদের ব্যবহারের জন্যে 
মহামান্য পোপের নিজন্ব কক্ষে উপস্থিত হয়েছি । 

আশ। করি মহাহান্ত পোপ আমাদের সাদর অভ্যর্থনা 

জানাবেন । 

সে এমন কিছু ব্যাপার নয়। তার আনন্দের হেতু আমরা 

কেবল কিঞ্চিৎ ধৃষ্টতার পরিচয় দেবো ৷ ইতিমধ্যে তুমি সাতটি 
পাহাঁড়ের চূড়ায় নিপ্সিত এই রোম নগরীকে সর্ব-ইন্দ্রিয় দিয়ে 
প্রত্যক্ষ করো, আনন্দ লাভ করো, উপভোগ করো । ল্রোত- 

শ্বিনী টাইবার,এ* পন্টে খ্যাঞ্জেলোরত৯ সেতুর ওপারে স্মুরম্য 

হর্গ প্রাকার, তাঅউজ্বল ধাতুর কামানদ্বয়, সুবিশাল তোরণ 
আর পিরামিডের প্রতিরূপ, এবং অনেক ছশ্প্রাপ্য অমূল্য 

২৭. উত্তর ইটালীর একটি নগর । 

২৮, উত্তরপূর্ব ইটালির একটি বন্দর নগরী, ১১৮ট ক্ষুদ্রাকায় স্বীপের উপর 
নিমিত । 

২৯, ইটালির রাজধানী । 

৩০. মধ্যইটালির একটি নদী । 

৩১, উক্ত নদীর ওপরের সেতু । 



ডক্টর ফম্টাস 

সম্পদ সম্ভার য! কিনা জুলিয়াস সীজারত২ নিয়ে এসেছিলেন 

কৃষ্ণ মহাদেশ ও থেকে । 

ফস্টাস £ নরক সাআীজোর নামে, স্টাইকসঙ» এ্যাকেরণ আর চিরজ্ঘলন্ত 
ফ্লেজিথনের** অগ্মিময় হৃদের নামে আমি শপথ করে বলছি, 

স্বর্ণোজ্জল রোম নগরীর সৌধ আর কীর্তিসমুহ দর্শনের অভিলাষ 
হয়েছে আমার | চলে! 'এখুংন বেরিয়ে পড়ি । 

মেফি £ না ফস্টাস, অপেক্ষ। করো । আমি জানি তুমি পৌঁপের দর্শনে 
ও পবিত্র পীটারের ভোঁজে অংশ গ্রহণ করে আনন্দিত হবে । 
সেখানে তুমি টাঁকমাথ। যাজকদের সাক্ষাৎ পাবে, যাদের 

প্রধান আনন্দই হচ্ছে উদ্রটাকে কেবল স্ফীত করা । 

নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে নিয়ে রসক্রীড়া করবো ; আর তাদের 
মূর্খতা আমাদের আনন্দমুখর করবে । আমাকে তুমি যাছ্ 
করো, যাতে আমি অদৃশ্য হয়ে য৷ ইচ্ছে তাই করতে পারি, 
যতোক্ষণ রোমে অবস্থান করবো কেউ যেন আমাকে না 
দেখতে পারে। 

ফস্টাঁস 

€(মেফিস্টো ফিলিস ফস্টাসকে যাদু করে ) 

মেফি £ এখন ফস্টাস, যা ইচ্ছে করে যাও, তোমার উপস্থিতি কেউ 

উপলব্ধি করতে পারবে না 

(তুর্যনিনাদ সংকেত শোন! ঘায়। ভোজ সভায় অংশ গ্রহণের 

জন্টে পোপ, লোরেনের কাডিনাল ও বাজকদের প্রবেশ 1 ) 

৩২. রোমান সেনানায়ক, রাষ্ট্রনায়ক ও ্রতিহাসিক ( ১০০-৪৪ শ্ত্রীঃ পৃঃ ), 
মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রার অন্ুতম প্রেমিকরূপে বণিত । 

৩৩. অর্থাৎ আফ্রিকা । কিন্ধ ইতিহাস বলে যে, জুলিয়াস সীজার মিশর 
থেকেই 1 কিছু অমুল্য সম্পদ-সন্তার এনেছিলেন । 

৩৪. ও ৩৫ গ্রীক পুরাণমতে যথাক্রমে ঘ্বণার ও আগুনের নদী । নরককে 
ঘিরে রাখা পীচটি নদীর দৃ'টি। 
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পোপ £ আপনি অনুগ্রহ করে এখানে বন্থুন, লোরেনের* সম্মীনিত 

কাণ্ডিনাল। 

ফস্টাস £ অধঃপাঁতে যাও । শয়তান তোমাদের শ্বাস রে'ধ করে দিক, 
অতিরিক্ত জণ্তাল কোথাকার ! 

পৌপঃ এ কী? কে কথা বলে? যাঁজকগণ আপনারা একবার 
| দেখুন তো । 

১ম যাজক £ কেউ তো নেই এখানে মহামান্য পোপ । 

পোপ £ সম্মানিত কাঁডিনাল, আজকের এই স্ম্বাহ ভোজ নামগ্রী 

মিলানেরও৭ বিশপ আমাদের জন্যে পাঠিয়েছেন । 

ফস্টাস £ আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি পোপ বাহাছর। (পাত্র 

ছিনিয়ে নেয় )। 
পোপ £ কী, আশ্চর্য! কে আমার কাছ থেকে ভোজপাত্র ছিনিয়ে 

নিলে।? আপনার! কেউ কি সন্ধান করবেন না?- প্রিয় কার্ডি- 

নাল, এই খাগ্ পাত্র পাঠিয়েছেন ফ্লৌরেন্সের্” কাণ্ডিনাল। 

ফস্টাস : তুমি ঠিকই বলেছে । এটাও আমি নিয়ে নেবো । (পাত্র 

ছিনিয়ে নেয় )। 
পোপ £ কী আবার? সম্মানিত কাডিনাল, আপনার সম্মানে আমি 

পান করছি। 

ফস্টাস £ আমি তোমার নামে পাঁন করবো। (পানপাত্র ছিনিয়ে নেয় )। 

কান্ডিনাল : মহাঁমান্ত পৌপ, মনে হচ্ছে কোনো প্রেতাতা' নরক থেকে. সবে 

মাত্র বেরিয়ে আপনার কাছে ক্ষম! প্রার্থনা করতে এসেছে। 

পোপ £ তা" হতে পারে৷ যাজকগণ, আপনারা এই প্রেতাত্মার 

ক্রোধকে প্রশমিত করার জন্যে স্তোত্র পাঠ করন । প্রভু ঈশ্বর, 
করুণ! কর ৷ (তিনি নকে ক্রু,শচিন্নু অকেন)। 

৩৬. পর্ব ফ্রান্সের একটি পুরাতন প্রদেশ | 
৩৭. উত্তর ইটালির একটি নগর । 
৩৮. ইটালির তাসকানী প্রদেশের রাজধানী 



৩৬ ডস্টুর ফস্টা্ 

ফস্টাস £ কি ছুঃসাহস ! বুকে তুমি ক্রুশ অপকছো ? আমি তোমাকে 
সাবধাঁন করে দিচ্ছ, ওই চালাকিট1 আর করো না। 

(পোপ পুনরায় ক্রুশচিহু আকেন।) 

পুনরায়? শেষবারের জন্যে সর্তক হও, তোমাকে আর কিছুতেই 
ক্ষমা করবে৷ না। | 

(পোপ পুনরায় আঁকতে শুরু করলেই ফস্টাস তার কানের 
ওপর আঘাত কর্ে। পোপ ও তার সহচরগণ দোড়ে 

পালিয়ে যায় । ) 
এসো মেফিস্টোফিলিস, এখন অ।মরা কি করবে। ? 

মেফি £ আমি কিছু জানি না। তবে ঘণ্টা, পবিভ্রগ্রন্থ আর মোমবাঁতি, 
নিয়ে আমাদের অভিসম্পাত করা হবে । 

ফস্টাস £ কি বললে? ঘন্টা, বাইবেল আর মোমবাতি ; মোমবাতি, 
ঘণ্টা আর বাইবেল_-একবার আগে, একবার পরে। 

ফস্টাসের নরক বাষের উদ্দেস্তটে অভিশাপ দেবে! অতি শীস্ত 
তুমি শুনবে একটা শুকরের ঘেশৎ ঘে"ৎ, বাছুরের ব্য! ব্যা 
আর গাধার ভ্য। ভ্যা1 চীৎকার ধ্বনি, কারণ আজ হলে 
সেন্ট পীটারের আনন্দময় ছুটির দিন। 

(স্তোত্রপাঠ করার জন্তে বাজকগণের প্রবেশ ) 
১ম যাজক £ আনুন ভরাতৃবৃন্দ, মনোনিবেশ সহকারে আমর! স্তোত্র পাঠ 

আরম্ভ করি। 
( তারা পাঠ শুরু করে ) 

মহান পোপের টেবিল থেকে যে 
তুলে নিলে ভোজের সম্ভার, 
অভিশপ্ত করে! তারে প্রভূ । 
মহান পৌপের বদনে যে পার্পী 
আঘাত করেছে, 
অভিশপ্ত করো তারে-প্রভু । 
নিরীহ যাজক স্যাণ্ডোলো-এর মাথার ঠাঁদিতে 
আঘাত করেছে যে 

অভিশপ্ত করে তারে প্রত । 
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আমাদের শ্লোক পাঠে যেই পাপা 
বারে বারে বাধা দেয় 

অভিশপ্ত করো তারে প্রভু | 
মহান পোপের মদের পাত্র 

ছিনিয়ে নিয়েছে যে 
অভিশপ্ত করে তারে প্রস্থ । 

আমেন। 

( মেফিণ্টোফিলিস ও ফস্টাস তাদেরকে প্রহার করে ও 

তাপের ওপর আতশবাজি ছুড়ে দিয়ে প্রস্থান করে । ) 

ষষ্ঠ দৃণ্ঠ 
(সগ্রাটের প্রাসাদ ) 

( অনুচর সহ সমাট, ফস্টাস ও মেফিস্টোফিলিসের প্রবেশ )। 

সম্রাট £ আচার্য ফস্টাস, ইন্দ্রঞ্জাল বিগ্ভার আপনার কৃতিত্বের বিচিত্র 

বিবরণী আমার কর্ণগোচর হয়েছে । আমার সাম্রাজ্যে, এমন 
কি সমগ্র পৃথিবীতে যাছ্বিগ্ায় আপনার তুল্য আর কেউ 
নেই। শোন। যায় যে, একজন বিদেহী আত্মা আপনার 
অনুগত, তার মাধ্যমে আপনি য। ইচ্ছা তাই সম্পাদন করতে 

পাঁরেন। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনার দক্ষতার 

কিঞ্চিৎ নিদর্শন প্রদর্শন করুন ; সে সকল দর্শন করে এতো - 

দিন য! কিছু আমি শ্রুত হয়েছি তার প্রতি যেন আমার চক্ষু 

ছটির প্রতীতি লাভ হয়। আমার রাজকীয় মুকুটের সম্মানে 
আমি শপথ করছি যে, আপনি য৷ কিছুই প্রদর্শন করুন তার 
জন্যে আপনার কোনো ক্ষতিসাধন বা সম্মানহানি করা 

হবে না। 

অমাত্য : জেনান্তিকে) ওকে আসলেই একজন যাহুকর বলে মনে হচ্ছে । 



৬৮ ডক্টর ফস্টাস 

ফস্টাস £ মহিমান্থিত সমাট, লোকে আমার সম্পর্কে যা প্রচার করেছে 
আমি সত্যিই তার উপযুক্ত নই, আপনার সিংহাসনের নামে 
আপা যা বললেন আমি তারও যোগ্য নই । তবু আপনার 
প্রীতিবোধ আমাকে কর্তবা পালনে বাধ্য করছে। মহামান্য 
সম্রাট আমাকে যে আদেশ করবেন আম তা সানন্দে পালন 
করবো | 

সম্রাট £ ড্টুর কস্টাস, তাহলে অবহিত হোন কিছুক্ষণ আগে আমি 
শয়নকক্ষে একাকী বিশ্রামক।লে আমার গরিম।দীপ্ত পূর্ব 
পুরুষদের কথ চিন্ত। করছিলাম-কেমন করে তারা অজেয় 

শৌরদারা এতে। কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন, লাভ 

করেছিলেন এতো! ধনসম্পদ, পরাভূত করেছিলেন বিশাল 
বিশাল স্রা্রাজ্য । তাদের উত্তরাধিকারী আমরা বা আমাদের 
উত্তর পুরুষেরা সেই গগনচুষ্বী খ্যাতি বা অসীম ক্ষমতা অর্জন 
করতে সক্ষম হবে ন। বলেই আমার মনে হয় । সেই তাঁদের 
ভেতরে ছিলেন মহাঁপরাক্রমী আলেকজাণ্ডার, পৃথিবীর 
সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, যার গৌরবময় কীন্তির আলোকরশ্মি অমগ্র 
পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করে দিয়েছিলো । যখনি তার কথা 
আমি শ্রবণ করি হৃদয় আমার বিষ্ধ হয় যে, তাঁকে আমি 
কোনদিন প্রত্যক্ষ করিনি। সেজন্যে, আপনি আপনার - 

চাতুর্যপূর্ণ ইন্দ্রঞজাল ছারা সেই মহাবীর এবং তার সুন্দরী 
প্রণয়িনীকে তাদের স্ব-আকারে আর যে পরিচ্ছদে ভূষিত 

হয়ে তারা চলাফেরা করতেন সেইভাবে সমাধি থেকে মত্য- 
ভূমিতে আবিভূতি করুন। আশা করি আপনি আমার 
ইচ্ছাকে চরিতার্থ করবেন, এবং আমার জীবনকালে আপনার 

গ্রশংসায় আমাকে মুখর হতে দেবেন । 

ফল্টাস £ মহামান্ত আট, আপনার নির্দেশ পালন করতে আমি সম্পুর্ণ 



অমাত) £ 

ফস্টাস £ 

অমাত্য £ 

ফস্ট/স £ 

সজ্াট £ 

অমাত্য £ 

ফস্টাস 
অসাত্য £ 

ডক্টর ফস্টাস ৬৩৯ 

প্রস্তুত । আমার অনুগত প্রেতের কলাকৌশল ও দক্ষতার 
দ্বারা আমি এই কর্তব্য সাধনে সক্ষম হবো । 

(জনাপ্তিকে) এই যাছকরের কাছে এট। নিশ্চয়ই অতি সামান্ত । 

কিন্তু মহামান্য সম্রাট, পরলেকগত ছইজন রাজন্তকে সশরীরে 
আপনার সম্ম,খে উপস্থিত করাঁনে। আমার পক্ষে সম্ভব নয় ; 
কারণ তাদের মরদেহ বহুকাল পুবেই ধুলিতে বিলীন হয়ে গেছে। 

(জেনান্তিকে) হাঃ হাঃ বটে । এতোক্ষণে মহাজ্ঞানী ফস্টাঁসের 
আসল রূপ প্রক্কাশ পেতে চলেছে । তা কখন তিনি সত্যটাকে 

স্বীকার করবেন । 

তবে ছজন প্রেত আলেকজাগ্।র ও তার প্রণগিনী মরদেহে 

যেভাবে সম্ৃদ্ধময় আঁড়ম্বরে বাঁস করতেন সেইভাবে তাদের 

অনুরূপ প্রতিকৃতি নিয়ে আপনার জম্মখে আবিভূত হবে। 
আমার বিশ্বাস, মহিমান্থিত সপ্রাট তাতে প্রচুর আনন্দ লাভ 

করবেন | 

আচাধ ফস্টাস, আমাকে এক্ষুণি তাদের দর্শন করতে দিন । 

ডক্টর, আপনি আলেকজাণ্ডার ও তার ্রণয়নীকে সআাটের 

সম্ম.খে উপস্থিত করুন। 
ত! কিরূপে রাজ অমাত্য ? 

আমার তো বিশ্বাস, যে রূপে দেবী ডায়নাৎ শিকারী 
একটিয়নকে৪* হরিণে পরিণত করেছিলেন [ 

৩৯. রোমান পুরাণমতে শিকার, কোমার্ধ ও চাদের দেবী । [ত্রীক 
আটেমিস ) 

৪০. দক্ষ শিকারী । রোমান পুরাণ কাহিনীতে বণিত যে, ন্সানরতা দেবী 
ডায়ানাকে নগ্ন অবস্থায় সে গোপনে দেখে । ডাক্সানা জেনে ফেলার 
পর তাকে হরিণে জূপান্তরিত করে এবং তারি কুকুরদল তাকে হত্যা 
করে। 



ডক্টর ফস্টাস 

ফস্টাস £ মেফিস্টোফিলিসি, যাও । (মেফিস্টোফিলিসের প্রস্থান ) 

অমাত্য £ নিশ্চয়ই তুমি যাছুর মন্ত্র পাঠ করতে চলেছো৷ । আমিও যাবে৷ 
তোমার সঙ্গে । (প্রস্বান ) 

ফস্টাস ঃ আমাকে এমন করে বাঁধা দেবার জন্যে অতি শীত্রই তোমার 

সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটবে । মহামান্য সম্রাট, এই যে তার! । 

(আলেকজাগ্ডার ও তার প্রণয়িনীর প্রতিরূপে দু'জন 

প্রেত-প্রেতিনীসহ মেফিস্টোফিলিসের পুনঃ প্রবেশ ) 

সম্রাট £ ডক্টর, শুনেছি যে জীবনকাঁলে এই মহিলা'র কথদেশে একটি 

আচিল ব তিল ছিলো । আমি কি করে জানাবো তা সত্য 

কিনা । 

ফস্টাস £ সম্রাট নিভ'য়ে তার কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন । 

সআঁট £ সত্যই এদের প্রেতাত্মা! বলে অনুমিত হচ্ছে ন৷। পরলোকগত 
রাজন্যদ্ধয় যেন বাস্তব মরদেহ নিয়েই উপস্থিত । 

(প্রেত-প্রেতনীর প্রস্থান ) 

ফস্টাস £ মহামান্য সম্রাট, আপনার যে নাইট মহোদয় আমার সঙ্গে 

হাস্য পরিহাস করছিলেন তাকে কি অনুগ্রহ করে এখানে 

আগমন করতে আদেশ করবেন ? 

সম্রাট £ যাও, নাইটকে এখানে উপস্থিত হবার সংবাদ দান করো । 
€ একজন অনুচরের প্রস্থান ) 

(মাথার ওপরে দু'টি শিংসহ রাজঅমাত্যের পুনঃপ্রবেশ ) 

কি আশ্চর্য নাইট মহোদয়? আপনার মস্তকে নিশ্চয়ই আপনি 

ছুটি অতিরিক্ত শিং অনুভব করছেন ! 

অমাত্য £ রে পাতকী, ঘৃণ্য সারমেয়, অন্ধকার পর্বত গুহায় লালিত 

শয়তান, কোন ধুষ্টতায় তুই একজন সম্মানিত ব্যক্তিকে 



ফস্টাস £ 

সম্রাট £ 

ফস্টাস £ 

সম্রাট £ 

ডক্টর ফস্টাস ৪১ 

অপমানিত করতে ছুঃসাহসী হয়েছিস ! ছ্রাত্মা, যা করেছিস 

তুই এক্ষুণি তার প্রায়শ্চিস্ত কর ! 

শান্ত হোন নাইট মহোদয়! এতো তাড়া কিসের ! আপনার 

কি স্মরণে নেই যে, সম্রাটের সঙ্গে আমার আলোচনাকালে 

আপনি কিভাবে বাধার সঞ্চার করেছিলেন? আমি নিশ্চয়ই 

তার উপযুক্ত বিধ।ন আপনাকে প্রদান করেছি। 
মহাজ্ঞানী ফস্টাস, আমার সম্মানে আপনি তার প্রতি সদয় 
হোন, মুক্ত করুন তাকে আপনার কুহক থেকে, তার উপযুক্ত 

শাস্তি সে লাভ করেছে । 

মহামান্য সম্রাট, আপনার সম্ম,খে আমাকে অপমান করার 

জন্যে প্রতিশোধ গ্রহণের কোনে অভিলাষে আমি তাকে শাস্তি 

প্রদান করিনি, কেবল আপনাদের আনন্দদানের জন্যেই 

করেছি মাত্র। অন্যায় সাধক এই অমাত্যের বর্তমান 

রূপাস্তরণে ফস্টাসও তৃপ্তি লাভ করেছে । এখনি আমি তাকে 

তার শৃঙ্গ থেকে মুক্ত করে দিচ্ছি। নাইট মহোদয়, এখন 

থেকে জ্ঞানী ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্মানজনক আচরণের বিষয়টি 

স্মরণে রাখবেন । মেফিস্টৌোফিলিস, মুক্ত করে দাও তাকে। 
( মেফিস্টৌোফিলিস আদেশ পালন করে )। মহিমান্বিত সম্রাট, 

আমি আমার কর্তব্য সম্পাদন করেছি, অনুগ্রহ করে এখন 

প্রস্থানের অনুমতি দান করুন । 

বিদায় আচার্য ফস্টাস | তবে প্রস্থানের পূর্বে নিশ্চয়ই চুর 
পারিতোষিক আপনার প্রাপ্য । 

(ফস্টাস ও অনুচরসহ সম্মাটের প্রস্থান ) 



৪২ ডক্টর ফস্টাস 

সপ্তম দণশ্য 

€ উন্ম.স্ত সবুজ প্রাস্তর ) 

ফস্টাস £ মেফিস্টোফিলিস, জীবনের অস্থির যাত্রাপথে বড়ো ধীর আর 
শান্ত গতিতে সমর গড়িয়ে গেছে, ক্ষয়ে গেছে আমার আসুক্ষাল, 

হাস হয়ে গেছে আমার জীবনস্ুত্র । এখন শুধু আহ্বান আমার 

শেষ দিনগুলোর খণ পরিশোধ করবার। তাই, প্রিয় মেফিস্টো- 

ফিলিন, আমার জন্মভূমি উয়়িটেনবণর্গে প্রত্যাবর্তন ত্বরান্বিত 
করতে চাই । 

মেফি £ তুমি পদত্রজে না কি অশ্বধানে যাত্রা করবে ? 

ফস্টাস £ ঘতোক্ষণ পথপ্রান্তের এই লুন্দর চিন্তহ্বারী সবুজ রয়েছে ততো- 
ক্ষণ পদত্রজেই আমি চলতে থাকবো । 

মেফি £ কিন্তু ভ্যানহোন্টের«১ ডিউক তোমার সাক্ষাৎ কামন। করে- 
ছিলেন । 

কষ্টাস £ ভ্যানহোল্টের ডিউক অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি । তাকে যাহ্বিদ্ধা 

প্রদর্শনে কুপণ হওয়া আমাঁর উচিত হবে না। উয়িটেনবার্গের 
যাত্রাপথে ন। হয় তার ওখানে বিশ্রাম গ্রহণ কর যায় । চলো! 

মেফিস্টোফিলিস। 

অঃম ছ.শ্য 
(ভ্যানহোপ্টের ডিউকের দরবার ) 

(ডিউক, ভাচেস ও ফস্টাসের প্রবেশ) 

ডিউক £ বিশ্বা্ করুন আচার্ধ ফস্টাস, আপনর মোহিনী দক্ষতা 
আমাকে অশেষ আনন্দ দান করেছে? 

৪১, মধ্জার্মানীর একটি কাউাণট 



ডক্টর ফস্টাঁস ৪৬ 

ফস্টাস ঃ আপনাদের মনোরঞ্জনে সক্ষম হতে পেরে আমি নিজেও 
আনন্দিত মহ।মান্য ডিউক | তবে সম্মানিতা ডচেস বোধ করি 
তেমন প্রসন্ন হননি । আমি শুনেছি যে, মহিলার! নাকি মুখ- 
রোৌচক কোনে! কিছু বা ওই জাতীয় আনন্দ উপ।দানই বেশি 

ভালোব,সেন । আপনার ইচ্ছ প্রকাশ করুন মহোদয়া, আশ! 

করি আপনি তা লাভ করবেন । 

ভাচেস £ ধন্যবাদ ডক্টুর । আমাকে আনন্দ দান করার জন্তে আপনার 

আন্তরিক আগ্রহে আমি সত্যি প্রীত হয়েছি । আমার হৃদয়ের 

বাসনাকে আপনার কাছে আমি গোপন বাখবো না । এখন 

তো গ্রীষ্মকাল নয়, শীত খতুর প্রচণ্ততম মাস জানুয়ারী, এ 
সময়ে স্ুপক আঙুর ছম্প্রাপ্য। তাই আন্ব।দনের ইচ্ছা 

আ'মমাঁতে প্রবল ডক্টর ফস্টাস। 

ফস্টাস £ এ অতি সামান্য মহোদয়! ৷ মেফিস্টৌোফিলিস যাও। (তার 
প্রস্থান), ৷ মহাঁমান্যা ডাঁচেস এর চেয়েও হুলভ কোনে বস্তু 
পেলে যদি সন্তষ্ট হন, আজ্ঞ। করুন, আপনি অবশ্যই তা 
লাঁভ করবেন । (আঙ্রসহ মেফিস্টোফিলিসের পুনঃ প্রবেশ) । 
এই যে আড্র গুচ্ছ, অন্ুগ্রহ করে আস্বাদন করুন মহোদয়! | 

ডিউক £ সত্যিই অবিশ্বীস্ত ডক্টর | জানুয়ারী মাসের এই প্রচণ্ড শীতের 
ভেতর আপনি সুপক আঙ্র গুচ্ছ আনয়ন করলেন, এটা 
সত্যিই বিস্ময়কর | 

ফস্টাস £ মহামান্য ডিউক, সমগ্র বিশ্বে একটি পূর্ণ বর্ধ প্রধানত ছুটি 

৪২, 

গোলকমগুলে বিভক্ত । আমাদের এখানে যখন শীত অন্য, 
গোলাধে” তখন গ্রীন্ম, অর্থাৎ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, সাবা*ং তথা 
প্রাচ্যভূমিতে গ্রীষ্মকাল : আমার যে দ্রুতগামী প্রেত রয়েছে 

উত্তর বোণনওর মালয়েশীয় নাম । 



88 ডক্টর ফস্টাস 

সে-ই অপর গোলাধ” থেকে এই আঙুর গুচ্ছ নিয়ে এষেছে। 
_মহোদয়া, আপনার কি ননংতুষ্টি ঘটেছে? আঙ্গুলে! কি 
সুস্যাছ ? 

ডাচেস £ আচার্য ফস্টাস, সত্যিই বলছি, আমার জীবনে যতো প্রকার 
আঙুরের স্বাদ আমি গ্রহণ করেছি তার মধ্যে এগুলো 

নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতম । 

ফস্টাস ; আপনার তৃপ্তিলাভে আমিও তৃপ্ত মহোদয়] । 

ডিউক £ ভাচেস, জ্ঞানপ্রবর ফস্টান আমদের যে অনুগ্রহ প্রদর্শন 

করেছেন তার জন্যে তাকে প্রভৃত পারিতোধিক দান করা 
তোমার কর্তব্য । 

ডাঁচেস £ নিশ্চয়ই প্রভূ। আমাকে যে সৌজন্য তিনি দেখিয়েছেন 
তা'তে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ । 

ফস্টাস £ আমার বিন ধন্যবাদ গ্রহণ করুন মহামান্য ডাচেস। 

ডিউক : চলুন আচার্য ফস্টাস, প্রাসাদ অভ্যন্তরে চলুন । 
( সকলের প্রস্থান ) 

নবম দৃশ্য 

(ফস্টাসের গ.হ) 

€ ওয়াগনারের প্রবেশ ) 

ওয়াগনার £ আমার প্রভূ বৌধ হয় শীত্রই মৃত্যুবরণ করবেন। তিনি তার 
সমস্ত বিষয়-আশয় আমাকে দান'করে দিয়েছেন! তবুও, 
মনে হয়, মৃত্যু যদি তার অতি নিকটেই এসে থাকতো তাহলে 
বন্ধুদের নিয়ে অর্ধদাই এতে! পানাহার আনন্দ আমোদ করতেন 

না। এমন আমোদের প্রাচুর্য ওয়াগনার স্রারাজীবনেও 
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দেখেনি । ওই যে তারা সব আঁসছে 1 মনে হয় নৈশভোঁজের 
পালা! শেষ হয়েছে । (প্রস্থান) 

(মেফিস্টোফিলিস ও তিনজন জ্ঞানী সহ ফস্টাসের প্রবেশ ) 

১ম জ্ঞানী £ ডক্টর ফস্টাস, বিশ্বের শশ্রষ্ঠ সুন্দরী রমণী সম্পর্কে আমরা 

আলোচনা করছিলাম । আলোচনায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত 

হলাম যে, গ্রীসের হেলেনই ৪৩ ছিলেন স্মুন্দরী শ্রেষ্ঠ । আচার্য 

ফস্টাস, আশ! করি অনুগ্রহ কবে আপনি সেই অতুলনীয় 

সৌন্দর্যময়ী, যাঁর রূপের খ্যাতিতে সমস্ত পৃথিবী আজো! মুগ্ধ, 
তাকে আমাদের প্রদর্শন করুন । আমরা বাধিত হবে। | 

ফস্টাস £ ভদ্রমহোদয়্গণ, আমি জানি হে নিখাদ আপনাদের বন্ধুত্ব । 

এবং ফস্টাসের যারা শুভাকাজ্ষী তাদের অনুরোধ সে কখনে" 

উপেক্ষা করে না । আপনারা সেই অদ্বিতীয়! রূপবতী গ্রীসের 

হেলেনকে নিশ্চয়ই দর্শন করবেন । নীরব হয়ে অপেক্ষ। করুন, 

কোনে শব্দের উচ্চারণ তাৰ আগমনে ব্যাঘাত ঘটাবে । 
( সংগীত ধ্বনির সঙ্গে হেলেনকে মঞ্চের উপর হে টে 

যেতে দেখা বায় ) 

২য় জ্ঞানী £ আমার কল্পনা বোধ এতো হল যে সমগ্র পৃথিবীর খ্যাতিধন্। 
হেলেনের উপযুক্ত প্রশংসার ভাষাই আমার নেই । 

৩য় জ্ঞানী £ এমন একজন সৌন্দর্য সম্রাজ্ঞীর অপহরণে ক্রুদ্ধ গ্রীকর! যদি 

দশ বৎসর যুদ্ধে লিপ্ত থাকে তবে এতে অবশ্যই আশ্চর্য হওয়ার 

কিছু নেই। নিশ্চয়ই এর সৌন্দধের ভুলন। হয় না । 

৪৩. স্পা্টার রাজা মেনিলসের সুন্দরী স্ত্রী। টয়ের রাজপুত্র প্যারিস তাকে 
অপহরণ করার ফলে দশ বৎসরব্যাপী ম্পা্টা ও ট্রয়ের বে যুদ্ধ হয় 
তা ট্রোজান বুদ্ধ ব৷ টয়ের যুদ্ধ নামে পরিচিত । 



৪৬ 

১ম জ্ঞানী £ 

ফস্টাস £ 

বৃদ্ধ £ 

ফস্টাস £ 

ডক্টর ফস্টাস 

প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ গর্যষোগ্য স্থত্টি এবং নিরুপম৷ সৌন্দর্ধমূক্তিকে 
আমরা দর্শন করলাম। আর এজন্যে আচার্য ফস্টাস, 
আপনার স্থখি ও আশীবাদময় জীবনের কামনা করি । এখন 

আমরা বিদায় নিতে চাই । 

বিদায় বন্ধুগণ । আপনাদের জন্যেও আমার একই কামনা । 

(জ্ঞানী ব্যক্তিদের প্রস্থান) 

(একজন বৃদ্ধের প্রবেশ) 

ফস্টাস, আমি যদি জীবনের সুষম পথে তোমাকে চালিত 

করতে সক্ষম হতাম, যাতে সেই পথ তোমাকে স্বগাঁয় শাস্তির 

পরম আশ্রয়ে পৌছে দিতো । আকুল ক্রন্দনে তোমার ভগ্ন 

হাদয়কে সিক্ত করে তোলো, অনুতাপের অশ্রুতে তোমার দূষিত 

আর ঘ্বণিত পাঁপকে নিমজ্জিত করো, পাপপূর্ণ পৃতিগন্ধের দ্বার! 

তোমার অন্তর দুর্গন্ধময় হয়ে উঠেছে, কোনে। সমবেদনাই সেই 

জঘন্যতম পাপের গুরুভখরকে লাঘব করতে পারবে না । 

পারবে একমাত্র মানবন্ত্রাতা মহান যীশু, ফস্টাস, যাঁর পবিত্র 
রক্তধ'রা তোমার সমস্ত পাঁপকে বিধৌত করে তোমাকে 
নির্মল্তীয় অভিষিক্ত করবে । 

এখন কোথায় তৃমি ফস্টাস? হতভাগা, কী তুমি সম্পন্ন 

করেছো? অভিশপ্ত তুমি ফস্টাস, চির অভিশপ্ত ; নৈরাশ্যে 

নাজ হও এবং মৃত্যুবরণ করো । ওই শোনো, নরক যথার্থ- 
ভাঁবেই আহ্ব'ন করছে তোমাকে, আহ্বান করছে সিংহের 
গর্জনে। বলছে-_-“এসো ফস্টাঁস, এসো, অন্তিমক্ষণ তোমার 

সমাগত 1” এবং নিরুপায় ফস্টাস নরকের আহুব নকেই 
লক 

সম'দর করতে প্রবৃস্ত হবে । 

( মেফিস্টোফিলিস ফস্টাসকে একটি ছবি এগিয়ে দেয় ) 
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বৃদ্ধ: নিবৃন্ত হও ফস্টাস, আত্মহতাঁর মতে! চরম পাঁপ থেকে বিরত 

হও। আমি দেখছি, একজন দেবদূতকে €দখছি তোমার 

ভাগ্যাকাশে ভেসে বেড়াচ্ছেন, হাতে তার এ্রশ্বরিক করুণার 

আধার, যেন তোমার আত্মার উদ্বোন্তে ঢেলে দেবেন তিনি । 
ফস্টাস। তুমি শুপু অনুত'প করো, হতাশায় আর মথিত 
করো না নিজেকে । 

ফস্টাস £ আহ্ প্রিয় বন্ধু, তোমার স্ুভাষণ আমার নৈরাশ)ময় চিস্তকে 
সান্বনায় প্রফুল করে তুলছে । প্রভুর কাছে পাপ মুক্তির জন্ে 

করুণ। ভিক্ষা করতে আমাকে একাকী থাকতে দাও । 

বৃদ্ধ: আমি যাচ্ছি বন্ধু, গভীর আনন্দ নিয়ে আর এই আশা নিয়ে যে 

তোমার পাতকী আত্ম! ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে । 
প্রস্বান) 

ফস্টাঁস £ অভিশপ্ত ফস্টাঁস, কোথায় ঈশ্বরের ক্ষমা ? আমি অনুভ'প 
করছি, তবুও হতাশায় পরিপূর্ণ আমি । আমার বক্ষ পিঞ্জরে 
প্রবেশ করার জন্তে নরকের সমস্ত কীটানুকীট কী ভীষণ সংগ্রাম 

করে চলেছে । হায়, আমি কি করে নারকীয় মৃতার আক্রমণ 

থেকে নিজেকে রক্ষা করবো ! 
মেফি £ বিশ্বাসঘাতক ফস্টাস, অ'মার প্রভু লুসিফারের প্রতি অবাধ্য- 

তার জন্যে তোমার আত্মীকে আমি শুংখলিত করছি। যদি 
বিদ্রোহ করো, তাহলে তোমার শরীরকে তীব্র যন্ত্রণা খণ্ড- 
বিখগ্ডিত করে ছড়িয়ে দেবো । 

ফস্টাস £ প্রিয় মেফিস্টোফিলিস, আমার এই অসংগত আচরণের জন্যে 
আমাকে ক্ষম। করতে তোমার প্রকে অনুরোধ করো । লু্সি- 

ফারের প্রতি আমার প্রতিজ্ঞাকে আমি পুনরায় রক্তের স্বাক্ষরে 
প্রতিপন্ন করবো | 

মেফি : তাহলে ঘুঢ়চিন্তে শীশ্র তাই সম্পন্ন করে। । নতুন! নিষ্ঠ'রতম 
শাস্তি নেমে আসবে তোম।র ভাগো। 



৮ 

ফস্টাস £ 

মেফি £ 

ফস্টাস £ 

মেফি £ 

ফস্টাস £ 

ডক্টর ফস্টাস 

মেফিস্টৌোফিলিস শাস্তি দাও ওই কুটিল অন্ত্যজ বৃদ্ধকে, যে 
কিনা আমাকে লুসিফারের ধ্যান থেকে বিরত হতে প্ররোচন। 
দিতে সাহস পেয়েছিলে। । আমাদের নরকের সর্বাপেক্ষা 
কঠো'র শাস্তি তুমি প্রদান করো তাকে । 
ন। ফস্টাস। ঈশ্বরের প্রতি তার বিশ্বাস বড়ে। পুণ্যময়, আমি 

তার আত্মাকে স্পর্শও করতে পারবে। না ; অবশ্য তার দেহকে 
আমর! যন্ত্রণা দিতে পাঁরি, কিন্তু তা নিতান্তই মূল্যহীন । 

তোমার কাছে আরেকটি প্রার্থনায় বিনীত আমি, পূর্ণ করো! 

তাকে । আমার চিন্তের অন্তিম বাসন৷ পরিতৃপ্ত হবে তা"তে। 

শোনো অনুগত বন্ধু আমার, কিছুক্ষণ পূর্বে দৃষ্ট ওই রূপশ্রেষ্ঠা 
হেলেনকে যেন আমার প্রণয়িনীরূপে লাভ করতে পারি, যার 

প্রেমাবেগপূর্ণ আলিঙ্গন লুসিকারের প্রতি আমার পবিত্র 
অঙ্গীকারচ্যুত চিন্তের অসংগত আন্দোলনকে দূরীভূত করে 
নুস্থির করে তুলবে আমাকে । 

তোমার এই সামান্য বাসন! পলকহীন মুহুর্তেই চরিতার্থ 
হবে ফস্টাস। 

€ হোলেনের পুনঃ প্রবেশ ) 

এই কি আনন সেই য। কিন। সহত্র অর্ণবের 

হয়েছিলো ধ্বংসের কারণ, 

আর ইলিয়াম+* হর্গে এনে দিতে অগ্মিষজ্জলীল। ? 

-এসো, এসো, রূপসী প্রেয়সী তুমি হেলেন আমার, 

এসে স্থনিবিড়ে, 
তোমার অধর স্পর্শে আমাকে অমর করো তুমি । 

( হেলেনকে চুদ্ধন করে ) 

৪৪. ট্রয়ের দু । 
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পেলব অধর তার নিঃশেষে করেছে পান আত্মীকে আমার 

যেন--. 
দেখো, দেখো, কেমন স্থধীরে 

উড়ে যায় সে কোন অদৃশ্য স্তরে ! 

এসো, প্রেয়সী হেলেন, এসো, আত্মাকে আমার 

আবার ফিরিয়ে দাও ; এখানেই অধিবাসে তৃপ্ত হবো। আমি, 

কেনন। তোমার ওই সুপ্রিয় অধরে নিহিত স্বর্গের স্বাদ । 

আমি হবে! তোমার প্যারিস ।৪« তোমারি প্রণয়ে 

ট্রয়ের বদলে আমি ধ্বংসস্তূপ করে দেবে! উ়্িটেনবার্গ, 

জন্মভূমি ফস্টাসের | ছূর্বল-হবদয় মেনিলস৪৬ 
দ্বন্বযুদ্ধে পরাজিত হবে আমার শক্তিতে, 
এবং তোমার রাতুল প্রণয় হবে আমীর মুকুট | 

নিশ্চিতই আমার আঘ'তে জর্জরিত হবে একিলিস4, 
অতঃপর ফ্কিরে আসবো হেলেনের প্রেমাতুর বাহুডোরে. 

তার কামার্ত অধর স্পর্শে ধন্য হতে আমি । 

সন্ধ্যার সমীর হতে তুমি যে অধিক রূপময়, 

তুমি যে সৌন্দর্যময়ী আকাশের তারার গভীরে 
লুক্কায়িত সৌন্দর্ষের চেয়ে। 

 ট্রয়ের রাজা প্রিয়াম ও রাণী হেকুবার পুর, হেলেনের অপহরণকারী । 

হেলেনের স্বামী, স্পা্টার রাজা । 

ত্ৰোজান যুদ্ধের একজন বীর। টয়ের বীর সৈনিক হেকটরকে বধ 
করেন । তিনি প্যারিসের তীরে নিহত হন। পুরান কাহিনী অনুবায়ী . 
একিলিসের মা! থেটস তকে জন্মের পর আশীবাদপুত নদীতে স্নান 
করায় ধাতে দেহে আঘাতজনিত কারণে তার মৃত্যু না হয়। থেটস 



৫০ 

৪৮, 

৪৯, 

৫০ 

ডক্টর ফস্টাস 

বজ্ধারী অনল-উজ্জল জিউস৪৮ দেবতা যবে 

একান্তই আকস্মিক আবিভণবে হয়েছিলে৷ অভাগিনী সেমিলির*৯ 

ধ্বংসের কারণ, 

হেলেন তুমি ষে তারো৷ চেয়ে অনেক উজ্জলতম! ; 

প্রণযিনী এরিথিউসা'র«* খেয়ালী খেলায় 

আকাশ দেবত৷ যথা সুহাসে মধুর 
তারে চেয়ে তুমি যে মধুরতমা, হে প্রেয়সী হেলেন আমার । 

ভূমি ছাড়া কে বা হতে পারে 

রঙ্গিনী সঙ্গিনী এই ফস্টাসের-_ 
কেউ নয়, কেউ নয়, কখনোই নয়। 

(প্রস্থান) 

একিলিসের পায়ের গোড়ালি ধরে স্নান করায়, পায়ের ধ অংশ 

শুকনোই থেকে যায়। গোড়ালি ছাড়া দেহের অন্ত কোনো 

শ্ানে আঘাত পেলে একিলিসের মৃত্যু হবে না। প্যারিস তা' 

জানতো! । সেহেতু প্যারিস তার তীর একিলিসের গোড়ালিতে 
বিদ্ধ করে। 

মূল গ্রঙ্থে রয়েছে রোমান দেবতা জুপিটার । কিন্ত আমি গ্রীক দেবতা 
জিউস বাবহার করেছি এজপ্ধে যে. সেমিলি গ্রীক দেবী । আর যে 
প্রসঙ্গটর উল্লেখ রয়েছে তা' গ্রীক পুরাণমতে সংঘটিত হয়েছিলো জিউস 
কতৃক। 

গ্রীক পুরাণমতে শস্য ও আনন্দের দেবত। ডায়ো নিসাসের মা' জিউসের 
গুরসে । সেমিলি জিউসকে চাক্ষুষ দেখেনি ; দেখতে চাইলে জিউস 
বন্তবিদ্যুৎ ধারণ করে সাক্ষাৎ দান করলে বিদ্যতালোকে দেমিলির 
মৃত্যু হয় । 

গ্রীক পুরাণমতে একজন পরী, আলফেনস নামে জনৈক ব্যক্তি তার 
পশ্চাদ্ধাবন করে সে নিজেকে ঝণায় র্লপান্তরিত করে ফেলে ; তার 

ভেতরে আকাশের স্ন্দর প্রতিফলন ঘটাতে আকাশ -দেবতা মুগ্ধ হন। 



ফস্টাস £ 

১মজ্ঞানী £ 

ফস্টাস £ 

২য় জ্ঞানী £ 

৩য় জ্ঞানী £ 

১ম জ্ঞানী £ 

ফস্ট!স £ 

২য় জ্ঞানী £ 

ফষ্টাস £ 

দশম দৃশ্য 
( ফস্টাসের গৃহ ) 

(জ্ঞানী ব্যক্তিদের ও ফণ্টাসের প্রবেশ) 

আহ্, প্রিয় বন্ধুগণ ৷ 

কি হেতু ফস্টাস পীড়িত ? 

প্রপ্ন বন্ধুগণ, অপনাঁদের সাহনর্ষে যদ বাস করতাম তবে 
আমি আরো বহুদিন বেঁঠে থাকতাম । কিন্তু এখন আম অনন্ত 

মৃতু/কে বরণ করতে চলে ছ। দেখো দেখে, সেকি আসছে না? 

সেকি আসছে না? 

এসবের অর্থ কি ফস্টাস? 

মনে হয় অত্যধিক একাকীত্বের ফলে তিনি অন্ুস্থ হয়ে 

পড়েছেন । 

তাহলে তো তার নিরাময়ের জন্তে চিকিৎসক নিয়ে আসতে 

হয়। এটা, অমিতাচারজনিত কারণেই হয়েছে । তুমি কিছু 
ভয় পেয়ো৷ ন। ফস্টাঁস। 

হ্যা অমিতাচার। গুরুতর পাঁপের অমিতাচার, যার কলে 
আমার দেহ আআ! উভয়ই চরমভাবে অভিশপ্ত । 

তাহলে ফস্টাস, ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হও, তার করুণার শেষ 
নেই । 

কিন্ত ফস্টাসের অপরাধের যে কোনোই ক্ষমা নেই । আদম 

ঈভকে যে সাপ নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণে প্ররোচিত করেছিলা, সেও 
ক্ষমা! পেতে পারে, কিন্তু ফস্টাস নয়। আহ্ বন্ধুগণ ৷ ধৈর্য 
সহকারে শ্রবণ করো আমার কথা, শ্রবণকালে কম্পিত হয়ে না 
তোমরা । স্তুদীর্ঘ ব্রিশটি বসর এখানে আমার অধ্যয়ন আর. 

জ্ঞান চর্চার কথা স্মরণ করতে গিয়ে হৃদয় আমার স্পন্দিত 
আর শিহরিত হয়ে উঠছে । আমি যদি কোনোদিন উয়িটেন- 

বার্গ দর্শন না করতাম, কি কোনো গ্রন্থই পাঠ না করতাম । 



৫ ডক্টর ফস্টাস 

আমার অগাধ পাণ্ডিত্যকৃতী সুবিদিত জার্মানীতে, সমগ্র বিশ্বে । 

কিন্ত সেই গর্বের উচ্ছ.খলতায় ফস্টাস হারিয়েছে তার জার্মানী, 
হারিয়েছে বিশ্বের সম্মান, হারিয়েছে স্বর্গের আশ্রয়, হয হ্গ 
ঈশ্বরের অধিবাসে ধন্য, তার সিংহাসনের অশীবাদে কৃতার্থ 
অনাবিল আনন্দের অন্তহীন সাম্রাজ্য ওই ব্বর্গ। বিনিময়ে 

আজীবন তাঁকে বাস করতে হবে চির অন্ধকাঁরময় নরকে । 

সন্ত্রণাক্ত নরক--অনপ্তকাল। প্রিয় বন্ধুরা বলুন, নরকের চির 

অঞ্তকরে থেকে এই ফস্টাসের কি পরিণতি হবে ? 

৩য় জ্ঞানী : বিশ্বপালক ঈধরকে স্মরণ করে। ফস্টাঁস । 

ফস্টাস £ ঈশ্বর ! যাকে ফস্টাস শপথ করে পরিত্যাগ করেছিলে! যাকে 
ফস্টাস নিন্দিত অভিশাঁপে তুচ্ছ করেছিলো? হে আমার 
ঈপ্বর, আমি অনুতপ্ত ক্রন্দনে আকুল চিত্ত হতে চাই ! কিন্ত 
ওই শয়তান আমার অশ্রুকে রুদ্ধ করে দিয়েছে, অশ্রুর 
পরিবর্তে রক্তধারা এনে দিচ্ছে! ওহ্, আমার জীবন আর 

আত্মা! উহ্, সে আমার জিহবাকেও অনড় করে দিয়েছে! 

আমি প্রার্থনার জন্তে হাঁত ছু”টি উ্ধপাঁনে তুলতে চাইছি, কিন্ত 
দেখে, ওরা তাকেও অদৃষ্ঠ বন্ধনে স্থাবর করে দিয়েছে ! 

সকলে £ কারা ফস্টাস? 

ফস্টাস : লুসিফার এবং মেফিস্টোফিলিস। প্রিয় সুহ্দ আমার, শোনো 

আমি কুহকের বিনিময়ে তাদেরকে আমার আত দান করে- 
ছিলাম। 

সকলে £ হা ঈশ্বর ! এ যে নিষিদ্ধ ! 
ফস্টাস £ ঈশ্বর সত্যই নিষিদ্ধ করেছেন, কিন্তু ফস্টাস অস্বীকার করে- 

ছিলে। তার নির্দেশ । চবিবশ বতসরের মিথ্যা উপভোগ আর 
অমিতাচারের লোভে ফস্টাম হারিয়ে ফেলেছে স্বর্গায় আনন্দ 

আর আশীবদদ। আপন রক্তের অক্ষরে আমি নারকী 
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শয়তানের কাছে গ্রতিজ্ঞ/পত্র লিখে দিয়েছিলাম । নির্ধারিত 

কাল তার অতিক্রান্ত, এসে গেছে চরম মুহুর্ত, এখুনি সে আসবে 
আমাকে যন্ত্রণ। পংকিল নরকে নিয়ে যেতে । 

ফস্টাস, তুমি কেন আমাদের পুবে জ্ঞাত করোনি ? আমরা 
তে'মার জন্যে প্রার্থনায় নিবিষ্ট হয়ে পড়তাম । 

তোমাদের জ্ঞত করানোর বিন আমি প্রায়শই ভাবতাম | 

কিন্তু যখনি আমি অ'মার দেহ আর অংত্মার মুক্ত সাধনের 

্9ন্যে জগদীশ্বরের নাম স্মরণে আনতাম, স্বর্গের বাণী শ্রবণে 

ইচ্ছ,ক হতাম, শয়তান আমাকে খগণ্ডবিখণ্ড করে হত করার 

ভীতি প্রদর্শন করতো । এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। 

বন্ধুগণ তোমরা এ স্থ।ন পরিতাগ করে ন। হলে আমার সঙ্গে 
তোমরাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। 

হায় কস্টাসকে রক্ষ। করার জন্যে অ'মরা কি করবো এখন ? 

আম।র প্রসঙ্গে ভিবে আর কোনে। কলোদয় হবে না। রহ্গণ 

করে। নিজেদের । এখান থেকে নিক্ষান্ত হও তোমরা | 

ঈশ্বর নিশ্চয়ই শক্তি দেবেন, আমি ফস্টাসের সঙ্গেই থাকবো । 

ঈশ্বর হয়তো ক্ষুব্ধ হবেন তাতে । বরং ৮লে! পাশের ঘরে গিয়ে 

ফস্টাসের জন্যে প্রার্থনায় নিমগ্ন হই | 
হায়! প্রার্থন।, প্রার্থনা, প্রার্থন। করে। আমার জন্যে । এবং 

যদি কোনে! বিশৃংখল। তোঁমাঁদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে বব রও করে 
তবু তোমর! এ কক্ষে প্রবেশ করো না। আমার নিকটবতী 

হয়ো না, কারণ, কোনে। কিছুই আর আমাকে রক্ষা করতে 
সক্ষম হবে না। 

২য় জ্ঞানী £ তুমি নিজেও প্রন! করে ফস্টাস। ঈশ্বর যেন তার অসীম 
করুণায় তোমাকে মুক্তি দান করেন, আমরাও সেই প্রার্থনাই 
করছি । 
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বিদায় প্রিয় বন্ধুগণ, বিদায় । যদি আগামীকাল প্রভাত পর্যস্ত 
জীবিত থাকি তবে সাক্ষ।ৎ হবে আমাদের, নতুবা জেনে রেখো 
নিশ্চিতই ফস্টাঁের অধিবাস চিরন্তন নরক গহ্বরে | 
বিদায় ফস্টাস | (তাদের প্রস্থান ) 

( ঘড়িতে এগারোটা বাজবার শব শোনা বায় । ) 

ফস্টাস £ হায় ফস্টাস, আর শুধু এক ঘণ্ট! কাল জীবনের আহ্মুং 
অতঃপর অভিশপ্ত চিরতরে তুই । 

আকাশের নক্ষত্রমগ্ডুলী, বন্ধ করে! অবিরাম গতি তোমাদের 
স্তব্ধ হোঁক সমস্ত সময় 

মধ্যলগ্ন যেন ফিরে ন। আসে কখনে। | 

প্রকৃতির উজ্জল নয়ন হে সবিতা, তিমির বিনাশী, 
তুমি প্রজ্বলিত করো আপনারে, চিরস্থায়ী করো স্থিতিকে 

তোমার । 

রাত্রের অশ্বেরা তোমর৷ ধীর হও, শান্ত করে৷ গতি তোমাদের | 

এই অন্তিম ক্ষণের আয্ুক্ষাল হোক একটি বসর 
নতুবা! একটি মাঁস, কিংব] অর্ধপক্ষ, কি একান্তই একটি, দিবস, 
যেন পাপে নিমজ্জিত আতা! এই ফস্টাঁস্ 
অন্ুতাপে দগ্ধ হতে পারে । রক্ষা করতে পারে আত্ম। ভার । 

হাঁয়, নক্ষত্রমগ্ডলী যতো তবু গতিম।ন, 
অস্থির কালের যাত্রা, 

এখনি ঘোষিত হবে মধ্যপ্রহরের ধ্বনি, 

সম্মখে 'াড়াবে এসে হিংভ্র লুসিফার, 
এবং ফস্টাস অভিশপ্ত হবে চিরতরে । 

মহান ঈশ্বর তূমি আমাকে গ্রহণ করে পুনর্বার 

হে করুণাময় 1 
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কে আমাকে টানিছে অতলে 7 

ওই, ওই ফীশুর শেোণিত ধার! 

বয়ে চলে নির্ঝরিণী যেন ! 

একটি বিন্দু তাঁর মুক্ত করে দিতে পাঁরে 
আত্ম'কে আমার, এমন কি অর্ধ বিন্দু 

হে আমার ফীশু, ত্রীণকর্ত যীশু 1__ 

মহাঁন ষীশুর নাম উচ্চারণে তুমি ক্রুদ্ধ লুিকার, 
আমার আত্মাকে আর করো ন। বিক্ষত ! 

তবু, ভবু আমি নেবে। যীশুর শবণ । 

পরিত্রাণ দও আমাকে হে লুসিফার ! 

কিন্ত হায়, কোথা সেই পবিত্র শোপিত ?--€নই নেই । 

ওই সর্বশক্তিমান মহাপ্রভু নিদয় দৃষ্টিতে তার 
বিদ্ধ করে দিচ্ছেন আমাকে ! 
শিলাময় হে পৰতমাল। তোমাদের সমস্ত কাঠিন্ে 
তোমরা! পতিত হও আমার পাতকী দেহে, 

রক্ষা করো ওই ঈশ্বরেবর ক্রোধবহি থেকে ! 

না না! 

হে ধরিত্রী, মাত বস্থমতী দ্বিধা হও ! 

হায়, সে নিষ্ঠ,রাঁও দেবে না আশ্রয় ! 

হে আমার ভাগ্য-নক্ষত্রেরা, যারা 
নিয়ন্ত্রণ করেছে। আমার জন্ম এবং মৃতকে 
কু শার ধূঅজালে কস্টাসেরে আচ্ছাদিত করো, 
আমাকে আশ্রয় দাও ওই মেঘপুজে, 

তার অজন্র বন ধারে হয় যেন বিধৌত আমার দেহ ; 
অতঃপর বাত!সে ছড়িয়ে দাও তারে, 
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এবং বিদেহী আত্মা এ আমার স্থান লভে চির হ্বগধামে ! 

(ঘড়িতে অধঘণ্টার শঙ্খ শোন! যায়) 

হায, অর্ধেক ঘন্টারও শেষ । অতিক্রান্ত হয়ে যাবে সে-ও। 
হা ঈশ্বর মহান, তোমার 

কোনোই করুণ। যদ্দি না থাকে আমার প্রতি তবে 

পবিত্র যীশুর নামে, যার আপন শোণিতধার৷ দিয়ে গেছে 

মানবের মুক্তিলেখ', দিয়ে গেছে আমাকেও, 

তারি কিছু ধারাপাঁত হোক আমার এ পাঁতকী শরীরে 

হাস করে দিতে এই ছৃঃসহ যন্ত্রণা! ! 
আমাকে নিশ্চিত করো হে করুণাময়, 

সহশ্র কি লক্ষ বৎসরের নারকীয় যন্ত্রণায় ফস্টাষেরে নিঃস্ব হতে 
দিয়ে 

অবশেষে মুক্তি দেবে তাকে ! 

কিন্ত অভিশপ্ত পাততকী আত্মীর শাস্তি যে অশেষ ! 

কেন, কেন, স্বষ্টিকর্তা তুমি চাও নাকো মানবের আত্মা 
কেন তবে ? 

কেন তৃমি মানুষেরে করো! না অমর তোমার মতোই ?-- 
কেন কেন? 

হায়, পিথাগোরাসের *৯ তত্ত সত্য যদি হতো-_ 

অন্য দেহে আত্মার প্রবেশ, দেহান্তর, 

তাহলে আমার আত্ম! উড়ে যেতে। আম। হতে, 

যেতে। কোনে! পশুর শরীরে । 

পশুরা৷ সবাই সুখী, কেমন! মরণে 
মিশায় তাদের আত্মা অন্ত কোনে? বস্তুর স্বভাবে । 

৫১* শ্রীঃ পৃঃ ব্ঠ শতাবীর গ্রীক দার্শনিক ও অস্কবিদ 
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কিন্ত হায়, আমার আত্মা যে জীবিতই রয়ে যাবে 
যাতাক্ষণ নরক অশ্রয়ে ন হবে আত্িত ! 

অভিশাপ হে আমার জনক জননী, 

উচ্চারণ করি অভিশাপ বাণা তোমাদের প্রতি, 
না, না, অভিশীপে বিক্ষত করো হে ফস্টাস নিজেরে, 
অভিশাপ হানো লুসিফারে যে কিনা তোমাকে 
স্বর্গের আনন্দ হতে বঞ্চিত করেছে চিরতরে ৷ 

€ ঘড়িতে বারোট? বাজবার শব শোনা বায় ।) 

হায়, ওষে বাজে, বাজে, তেজ্জে চলে অস্ভিম প্রহর । 

শরীর আমার মুহুর্তেই মিশে যাও তুমি অদৃশ্য পবণে, 
ন। হলে, ন। হলে ওই লুসিফার কতো ভ্রুত এখনি তোমাকে 
টেনে নিয়ে যাবে যে নরকে ! 

(বজপাত ও বিদ্যুতের শব্দ শোনা! বায় ।) 

ভ্রিয় হে অমার আত্মা, পরিণত হও ভুমি 

অজ অসংখ্য ক্ষুদ্র স'লল বিন্দুতে, 

এবং পঠিত হও সমর অসীম গভীরে, 
কোনোদিন যেন আর না মেলে সন্ধান । 

লেসিফার ও অনুচরদের প্রবেশ) 

হে বিশ্বপালক করতার, ঈশ্বর আমার, 

ক"'রো না বিদীর্ণ আর €তোাম।'র নিদয় দ্ৃষ্টিবাণে ! 

বিষধর সর্পকুল, শয়তানের অন্ুচর, মিনতি আমার-- 

সামান্ত। ক্ষণের জন্যে নিতে দ।ও নিশ্ব স আমাকে । 
অন্ধকার গজিত নরক, ব্যাদান করো! ন। ওই প্রবেশের 

দ্বার । 
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দূরে যাও, সরে যাঁও, লুসিফার, এসো না, এসো! না, 
পরিত্যাগ করে যাও আমাকে হে লুসিফার ! 
আমার সমস্ত গ্রস্থাবলী 

দঞ্চ করে ভক্ম করে দেবো 
আ- হু মেফিস্টোফিলিস। 

(মৃত ফস্টাসকে নিয়ে শয়তানদের প্রস্থান) 

| যবনিক। ।। 




